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O Presidente do Conselho de Administracão do Instituto de Gestão por Resultados - IGPR, no uso da
suas atribuições, e tcfmos do §1° do açt.'26 do,Est; tuto Social doJGPR, e por solicitação da Presidente do IGPR,
CONVOCA os/ ~ embros do Cons~lho de Adihinistração para pi rticiparem de REUNIÃO ORDINÁRIA no
1
dia 23\Je abril de 2021, com prfuieira convoca~ o, às 17h com a ~resença de 50% (cinquenta por cento) dos
/ em segund a/ convocaçao
/
- as
' 17h 15mm,
"\. que se mst
. alarà'\,,
"-, com qu alquer numero
'
d e mem b ros,
mem bros" e,"
onforme §1°' , o art. 2y do Estat uto e que terá a seguinte'orzem do dia par~~~eraçào:

'

1. Apresentação da Publicação no DOE de Goi~s do relatório ' gerencial de atividades e

.1/"-.

/

)

_
//
_/ ·

Demon~ ações Contábeis do ano 2020 conjunta.rrie~te com o relatório de Auditoria;
2. Apresentaç~ \da Prestação de Contas anual e livro diâ'rio nº 07 do IGPR para averbação;
3; ~ resentação <li'Rroposta para aprovação da nova marc~
entidade visual.para o instituto;
4. PrQt osta para cri~~ ã\ do fundo fixo mensal de custeio da seae;
,,
5. Exclusão de associado~ membros do conselho de administr~ ãp;
,
6. Reade~
ão do período
mandato dos membros do conselho de administração; ~.
7. Discussão cl~ proposta de qu~lificação na área da saúde nos estadoi'cto M
_ ato Grosso do Sul
'
\
~
Mi
G
e
nas errus.;
\
"'
,

â.\

8. Discussão da pi\ posta de qualificação na área da saúde nos Municípios de Goiânia/ GO e
Nova Lima/MG;
J
}
l

//

/ /

9. Discussão da ~ abilidade para qualificação na área da Saúde no âmbito do Estado' de
_/
J
Pernambgco;
,
,,,
/
10. Discussão para qualificação na área da Educação no âmbito do Estado de Goiás;
11. D , cCssão para cri~çÍ o e adaptação do modelo do projeto / para área da Eâucação e
, " qualificação no âmb!tó do Município de Aparecida de Goiâni~; ,.
" J2:'Ratificação dostbcupantes dos cargos das superintendêpéias do IGPR; /
13 ..,~provação p Íra pagamento de gratificação por acu19-ufo de função; / '
14. ÀR~ovayãb de abertura de processo seletivo interno para locação de equipamentos de
infoi~ ática;
/
,...
15. Apreseiít{ ção do novo plano de cargos e s~l;írios para deliberação;
, , ,16. Processo Se~ tivo Objetivando a con7 rat ção de Responsáyel Técnico perante o Conselho de
/ ~ Administração{e Goiás;
//
/
17.~ uncia da Presi4~ ncia Executiva;
//
18.Eleição de novo(a) P~ idente E,/ecutivo(a);
,/

19.Avfa~ ~'" do ~

'
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ATA DA REUNIÃO/ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INS'PÍTUTO DE GESTÃd'P~R RESULTADOS- IGPR.

~

/

,
'

/"
' - PREÂMB~to
- - - -- - ~ - - - - - - - - - - -- - -- - Data da ~ { união:
/
23 de ab° \dc 2021
·- -c-a-1,,-d~é "--R-e_a_liz
_ a_ç a
- o_:_ /_"'-"'---A-v-en_i_d__a_G
__,o~i-á'\'.
-s,-n-º_6_2_5_,_Q_u_a_d_ra,_-9,_L_o_t_e_6_7_,_S_al_a_s_9_0_2_e_9_0_3_, _E_di
__fí-,c_i_o_
Governador Magalhaes Pinto, Setz r Central, CEP 74.010-0 10 -

/

G oiânia- G·oiás ""- , , _
( ) 17h - Primeira convocação
( X) 17h 1Smin - Segunda convocação

Instalaçã~
~

Conselheiros coµi direito ao
voto:

1 - Maria Alice de Sousa Vieira
2 - G uilherme Augusto Batista Carvalho
3 - P atrícia Gomes Amorim
4 - Wendell Pereira Soares
5 - Amanda D ias de J esus
6 - Solange Marques Lannes
7~ 1arcus Bruno Alves Santos
8 - Rayane Sales Silva
9 - Seb'astião Veloso Filho
1O- Giltnar Moreira do Nascimento

'

"'

______________11 -_W)jarleys Moreira dos Santos

- -- - - - - -/- Presentes: /

'v·/
/
/

Ordem 'ao dia:

'

·,

i
1 - Maria Alice de Sousa Vieira

2 !Guilherme Augusto Batista Carv/ lho.
3 - P atrícia Gomes Am orim
4 - Wendell Pereira Soares
5 - Amanda D ias de J esus
.
6 - Solange Marques Lannes
7 - Marcus Bruno Alves Santos
8 - Rayane Sales Silva
9 - Sebastião Veloso Filho
1O - Gilmar Moreira do ascin1ento
11 - Wyuarlcys Moreira dos Santos

1. Aprese9-tação da Publicaçã9,no DOE de Goiás do relatório gerencial
de ari1 cládes e D emonstr;,ções Contábeis do ano 2020 conjuntamente
comi o relatório de Auditória;
2. Apresentação da restação de Contas anual e livro diário n º 07 do
IGPR para averbação;
3. Apresentay da prop osta para aprovação da nova marca e identidade
visu~ Rara'"o instituto;
4. P roposta para criação do fundo fixo mensal de custeio da sede;
5. Exclusão de associados e membros do conselho de admini stração;
6. Readequação do p eríodo de mandato dos membros do conselho de
administração;
7. Discussão da proposta de qualificação na área da saúde nos estados
do Mato Grosso do Sul e l'vlioas Gerais;
8. Discussão da p rop osta de qualificação na área da saúde nos
Municíp ios de Goiânia/GO e Nova Lima/ MG;

Av: Goié,s

Edificío

., ,. .

,---~..
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--------~foI;-c~-;;ã~-d~~riabilidade para qi:;;_-lifi~;çã~W.VM_ijit~S~~iim,iiis-do Estado de Pernambuco;
1O. Discussão para qualificação na área da Educação no âmbito do
Estado de Goiás; ' '11. D iscussão para criação e adaptação do modelo do projeto para área
da E dtiqição e qualificaçã no âmbito do Município de Aparecida de
Goiània; ,
12. Ratificação dos ocupantes dos cargos das superintendências do

/

IGPR;
13. Aprovação para p~gamento de gratificação por acumulo de função;
14. Aprovação de abertui;,_a de processo seletivo interno para locação de
equipamentos de informátic.;a;
15. Apresentação do novo plano de cargos e salários para deliberação;
16. Processo Seletivo Ob jetivando a contratação de Respon sável
Técnico perante o Conselho de Administração de Goiás;
17.Renuncia da Presidência Executiva; "
18.Eleição de novo(a) Presidente Executivo(a);
"1~.Avisos de interesse do Conselho de Administração.
- - - - - - '~---------------------------------------------Reunião convoc da por:
G uilherme Augusto Batista Carvalho
---------------- - - - - - - · - - - - Reunião presidida por:
Guilherme Augusto Batista Carvalho
Reunião secretariada por:
\'(!endell Pereira Soares

,,

'

~-------------------------

!DELIBERAÇÕES
j

:j,;;_ t\.i>~ts..~~t~ç!p\~11:Pubª f~~ ~>.n<>':ü QÊ .:á~j,}oY•~ ~~tft!l.átório gefên.'ciai .de atividades. e 'o eni(>nstrações

~S?,ill~b~~ <tg:~~ ~~() ~opj~~tâ.~~nte coinJÚ~~f~p~'. 4§~:~~<lit~µa;

.

. .

. •·· .

É

O senhor Pre.sidente do Consell:;,o de Administração iniciou a reunião apresentando os arquivos publicados no D OE
de Goiás, s ndo o relatório gerencial de Atividades (anexo i) e as D emonstrações contábeis do ano de 2020 junto com
o relatório de auditoria indep~ndente (anexo ii);
/

ós analisarem''
o§ ar ·
·
· ··
ue os mesmos ossem incluídos no bo ·o de
,-}\
~ é-=~====
~'-'s-='J,=~~~q,cc=====>--"====
"'7"\l-=~~~==~.;,===~==="'--'"""--=~'--"=
documentos a serem a

tio eletrônico do CRE.

D ando sequencia na pauta, foi disponibilizado para conhecimento de todos o livro diário nº 07 do IGPR consolidado
que contem as inf6 rmações das demonstraçõef contábeis (BP, DRE, DMPL, Fluxo de Caixa Método Direto e
Indireto, Balancetes m~nsais analíticos e notas explicativ~s) do ano 2020 para averbação após já ter sido entregues
todas a obrigações acessórias pelo contador responsável Sr lb.alles Batista Caixeta.
7

/

/

Por unanimidade, foi aprovado o livro D iário nº 07( sendo solicitado sua a averbação de seus termos de abertura e
encerramento no cartório de registro responsável.

Na sequencia dos trabalhos, o Sr. Presidente Guilherme Augusto Batista Calvalho apresentou as propostas de nova
identidade visual que foram desenvolvidas pela emp resa responsável tendo como principal objetivo a readequação da
missão, visão e valores do IGPR, sendo apresentado o sentido de amplidão com os objetivos estabelecidos no art.7° do
Estatuto Social.
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Missão: Atuar para promoçã
desenvolvimento de parc~ir/

da gestão qualificada, fomentando, por meio dos melhores instrumentos, o

e instituições.

·• . "

Visão: Ser reconhecicy 'nacionalmente cot o o Instituto que p amove gestão qualificada por meio dos mais elevados
padrões de integridade, qualidade e efetividade' -

'"

/

Valores: Sustentabilidade econômica, social e ambiental,; Compromisso com a produção de resultados; Criatividade e ~
~
......
...,
Inovação; e Relações éticas, transparentes e responsáveis.
~
~

/

Pausa de 10 min:u_tos na reunião para deliberação

..........,
.....
......

'✓

,r.,

Após deliberado foi aprovado por maioria simples a segunda opção desenvolvida, que a partir da averbação desta ata ~
passará a ~er utilizado de f6 rma obrigatória em todas as comunicações inter~as e externas de forma oficial.
:;;;

~

~

::::
......
o

.!:::

Na sequencia passou• e a discussão da ci-i~ão do fundo fixo para custeio das despesas administrativas operacionais da i
Sede, sendo elaborado critério objetivo de jiligamento do que será considerado despesas custeáveis conforme abaixo;
~
......
a- Alugueis e condo~ nios
b- Material de escritóri
c- Despesas de viagens e estadias
d- Combustíveis e lubrlfícantes
/
J
e- Locação de veículos
,,.
f- Lanches e refeições
/
g- Despesas cartorárias
h- demais itens que a superintendência administrativa financeira julga~ necessário.

\

)

/

/

/

Após deliberado, foi aprovado por maioria simples, a criação do fundo fixo que será custeado pelos associados nu valor
unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, a ser depositado todo dia 10 do mês na conta 628-5 da agencia 4691
da Caixa Econômica Fediral.
/
/
/

;§_''.f

E~í.ii~~:;~sJ!i8tj'~a.os·i ,men{Brris ~õ-~1ftl;ifüiô 4e administra~ão; •
0

· ,

Na sequl
de a/

<

/

/

ia das pautas, passou se a discussão e dcliberaçã6 referente a exclusão de associados e membros do conselho

nistraçào em conformidade

( mo art.19 e/eíis itens;

I - Observar Est qto. rt;gulamentós, rt:giment% deliberaçõe; e resoluções dos órgãos do Instituto:
7
111 - Coniprovar no ato d e associar-se
. " posswr
,, . ~ormaçao
r.
_,,r:: - tecmca
, . nuninia
' . no ensino
. me'di"o
e quai1L1caçao
completo. sendo deseiávi lgf:aduação em nível superil:- em alguma das áreas fins de atuação do IGPR para
compor o quadro de associados.
/

~

/

IV -Apresentar sempre que solicitado pêlo presidente do conselho de admÍnistração comprovadamente os
requisitos no item anterior.
E ainda cumprindo os requisitos legais estabelecidos no Art. 20.

Onde le-se _'O associado será excluído mediante denúncia expressa, realizada por qualquer associado, dirigida
ao Conselho de Administração, que decidirá, de forma fundamentada, por maioria de votos de seus membros
e combinado com o art. 25 XVIII - deliberar e aprovar a exclusão de membros dos conselhos de administração
e fiscal e do quadro de associados"

,: \

. .. ..,•. :·_../ :<:r~~-\.;~A?iTIIJm~/} '.
- .. '. ·. :-.,;
. Âv._ ~~_Jõi n~ 6.2{~Jb~t~'q},,If!Ai..$6!ç 902/90.
~:);}

/Sede: 20:28 .
l: 20.288.745/0002-9
~o SÓ~Jol : lristituto d
.6r.Res1kiar:1ôs . IGPR
....,,._,,.._'(,;,..
<
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/

Sendn ,sSlln, ,pós esgotad/ { . ns mwcsos foi ,p,esen'í.40 : :rnposta de exclusão dos seguintes membms moci,dos;

,ª - Marlucia Vieira dy 'Sousa Machado--,

s~ociada

º"\Alex Femand~áa Silva- associad

11, an/t'" Olivcin -

e-

'"'
,ss.lcÍ,d, e mem~

Após deli~
o foi apro/ po, unanimidade, ,
e seus cargos e'.l\ercidos. . ·

'-.\
"' .
o conselho de à<\(': :istmção.

mi&s¾'. dos membms acim, denunciados do quadw de associados
-~

,

_
~
,...,
:g

/

'

'

.

.

Seguind0. com as pautas, pàssou-se a discussào da necessidade de readequação do período d·e ipandato dos membros
atuais do)onselho de adminiitração, tendo como premissa no art.23 que o C6nselho de Administração: tem o obietivo
de aslesso;ar- os associados "'ê ,funcionáríos do IGPR na consecuçãi'de seus obietiv~s , estatutários. e
~
~
elaboração, condução e implementação de suas ações, campanhas e projetos,· e ainda combinado com o art.
26 § 10. O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 4 (q_uatro)anos, sendo que o primeiro
mandato de metade dôs membros eleit~s\ou indicados deve ser de 2 (dois) anos , sendo obedecido o mandato
em andamento ao qual vigi r!\até 20/07/2021 d.e 50% dos membros eleitos e os demais até 21 /,11 / 2025.
,

'<

'<,

'
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~
Após deliberado, foi aprovadorpor unanimiaade
a proposta apresentada pelo Sr. Presidente Ido Conselho de ;:;
Administração, sendo a lista
membros elei~p s com os respectivos períodos de mandatos a~exados a presenta ata .,....,
para averbação, sendo permitido a recondução ;úma única vez na forma do estatuto.
,,
l
/ /

o//

.

,

·w,,mw-~•-,_<,. ,.. '11}fcJI~i~~lâ§i2il~tí~Li:!f1fr~~;!l~t~l~t

ai1~l!!fi~

¾

/

Pro;'se~ndo com as pautas, o Sr.,1Presidente do Conselho de Administração enfatizou que de acordo com o Art. 7º O
IGPR tem.,p?r objetivos:
//
//
/
I - Apoiar 2'desenvolver açõé.~de assistência social, atividades de cultura, atividades de educação, incluídas a profissional
,,
1/
/
e tecnológica; '·
_, 1'
.. ,.
f

,

' n,~ ~i\poiar ~- dcs~h,

'Ívc_r ações ~e- gcs~ão_ cm dcs:nvol~imcnto ;9'n~lógico, de atenJ.rtcnto ao ~úblico'. d~ ~erviços
sociais e auxiliares em unidades pns1ona1s, mtegraçao sooal do menor infrator e g-arantla de seus d1re1tos mdiv1dua1s e

/"'

.
'
sooais;,
/ /
III - apoiar e desenvolver ativ,idades de pesquisa científic~, proteção e presery-ação do meio ambiente, esporte e lazer;
IV - ApGiar ~ desenvolver ações., de gestão em saú& nas unidades ~/saúde e atividades administrativas de
saúde
✓
/'
.

/'

/

/

/

Proposição: Foi apresentado a intenção de-expansão, iniciando-se pelo processo de qualificação na área da saúde nos
estados de Mato Grosso do,Sul e de .Minas Gerais
",

Deliberação; Após discussão ?o':i: ?,-provado por unaniril1~ade o inicio do processo de qualificação na área da saúde de
âmbito estadual obedecendo a legisláção.. ~pJjsiY..
seguintes estados;

d·crc;;

1- Mato Grosso do Sul- Decreto Lei 4.698 de 20/07/2015;
2- Minas Gerais - Lei 23.081 de 10/08/2018.

Prosseguindo com as pautas, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, pronunciou-se sobre a intenção de
expansão, iniciando-se o processo de ljualificação na área da saúde nos municípios de Goiânia/GO e Nova Lima/IvIG.

@iGPR
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Deliberação: Após discussão foi aprovado por unanimidade o início do processo de qualificação na área da saúde de
âmbito estadual obedecendo a legislação aplicável dos seguintes municípios;

'

/'

1- Goiânia - Decreto
Lei 4.698 de 20107
/
, / 2015;
~
2 - Nova Lima - Lei 23.081 de 10/08/ 2018.

Prosseguindo com as .pautas, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, pronunciou-se sobre a intenção de
expansão, iniciando~ e~ rocesso de qualificação na área da saúde no âmbito do Estado de Pernambuco.

,,

'"

Deliberação: Após discussão foi aprovado por unanimidade o início do processo de qualificação na área da saúde de
âmbito E,s'fudo de Pernambu~ ,
·,

/

.

1-Pemambuco - Lei 15.210 de 19/42/ 2013;

'""

"'-

"

-10.
Discussão
·najíria
· "'. no ~bito do.'.Est@t{dé Goi_ás; .
_____
,.-....
:. .,,p~rtfqúâlifii:âção
,. ..."".'....,..,.- . .
. .aâ:t<lúê~'
'"''""'"''"""''"4;"""""""--·------,;;;;;,..""""'-~""""....:.""'"'·'--''"""".,;,:;;...,.,«é;c:;..;;;;...,;;;.
___..;;;
Prosseguindo com as pautas, foi aberto a discuss}o referente a pretensão do ingresso da instituição na área da educação
e cultura no âmbito do Estado de Goiás, em con ·orrnidade com o estatuto em seu art. 7º O IGPR t~m por objetivos:

/

III - cultura:

'

/

,'

,·
I
a) criar e gerir espaços culturais e educacionais que promovam o conhecimento geral, a ciência, o espírito criativo, a
saúde e boas atitudes sociais entre as crianças e os jovens;
b) desenvolveres dos e pesquisas culturais;
c) desenvolver, realizar, patrocinar e promover atividades museológicas, tais como cursos, exposições, congressos,
/
conclaves de cunho cultural e educacional, intercâmbio de profissionais e enti,dades, apresentações, shows e saraus;
d) estimular o hábito da lcüura por meio de montagem e preservação ds,bibliotecas, salas de leituras e realização de
" uiar ,9,,contato
/
eventos para estl~
com u livro;
,,
e) estimular o gosfof clo teatro por meio da gestão de espaços destinados à encenação de peças teatrais de qualquer
gênero, cursos de artes cênicas e atividades de produção de peças e shows teatrais;
f) prese:rvar, organizar e registrar em bancos de dados o acervo cultural decorren,i:e dos objetivos do IGPR;
g) publica· e divulgar matérias. de interesse cultural e educacional, editar livros, revistas e jornais, cm qualquer tipo de
m~~

/

h) outras ativida , es compatíveis com os objetivos do Instituto;

/

··...

'.

.

,..·

/"

IV - Educação, incluída a profissional' e _tÍcnológica:
a) criar, dirigir, organizar~ tµanter unidades dedicadas ao ensi o e educação, através de cursos completos, de diferentes
graus, em consonância com ·a legislação brasileira;
/
b) institui.r cursos técnicos profi1sionali.zantes;
/
c) gerir unidades escolares públicas por.m.eio .de .parcerias com a Administração Pública;
d) realizar estudos na área educacional, objetivando contribuir com a melhoria dos sistemas educacionais;
e) promover cursos de capacitação nas áreas de pedagogia, educação infantil, básica e ensino médio;
f) promover cursos de graduação e pós-graduação, observada as normas do Ministério da Educação e Secretaria de
Estado da Educação;
g) nutras atividades compatíveis com as finalidades da entidade;
Após deliberação foi aprovado por unanimidade o inicio do processo de qualificação perante o Estado de Goiás,
observado o disposto na Lei Estadual 15.503/ 05 art. 2°, I, a.
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•.·•·•·••.· li t&·ârn~:t2:

~

puta

dª

~

endo ~pcesentado a
de nº 11, cefec~
discussão pa~ ~ ç.~o .e ,d,pração do modelo de pcojet~ pm ittea
e~ucaç_ao e qualifi9'Çao p~rante o :tv,:.ap10 Cl~ ~parec1da de ~o~ ia, desenvo~v1~0 pelo Sr. Jean ~1erre Pere~ra ~
(S*i;:n"ndento"áe !nregnd,de Co , pU,nce) suht~
peh Pcescdeno,,pca. Antoma de Lou,des Ba<csta Chaveuo :

§

~•:~•~~b·.. - i: .
/d.
. .d d
. '-.
d. ·l, d
. "°'
(.,,_"' "·, ... )
d
,
d
pos e eraçqo 101 aprova o por unamm1 a e o mo e o e proieto anexd's!ll a ser apresenta o para a area a
'
/
)...
educação e quallfiçaçjÓ perante o Município de Aparecida de~ oiânia em conformidade com a Lei Ordinária nº
3.056/2012 em quej5'ese no seu art 1°. A qualificação de pessoas ;urfdicas de direito privado como organizações ~
u
sociais do Município de Aparecida de Goiânia dar-se-á por meio de ato do Poder Executivo, após avaliação ~
da Comi~são a ser constitu[da por Decreto Municipal a fim de avahar se a Organização Social cumpriu todos .!Z:
os requisitos previstos nesta Lei, sendo, portanto, a partir da averbação desta ata o início da tramitação perante a 2
secretári; munic~pal de educação ·do Município de Aparecida de Goiânia/ GO.
·•,

"·

'

'

'
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'
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'

Prosseguindo a pauta, o Sr: \residente do Cõ rselho de Administração informou que de acordo com as alterações
estatutárias realizadas na última ssembleia geral extraordinária realizada no dia 17/03/2021, foi r, vogado o Estatuto
Social averbado sob o protocolo nº 1695172 de d9/04/2020, sendo suprimido a Superintendência}e Desempe~ho
e Desenvolvimento Organiza6onal, e permaJ ecendo as demais superintendências ativas conforme suas atribuições
, ""' e seus respectivos ocupante /

'\l,-

/

/

//

,

Superintendênc·a de planejament,9!clesenvolver, implementar e manter, planejamento estratégico par-a todos os

rú{r~_is de gestão ào IGPR, apresentatÍdo ao Instituto os planos de ação de m5di~ e longo prazo_,4 rantindo o
mon'it~ent de todos os índic$!/2 indicadores internos e externos e atividades"êlelegadas pelo presfdente executivo
nos limite~zeste Estatuto;
'

,.
/

-✓:

/
~

/

II - Superintehdência de operações: promover os atos necessários pàra cumprir, em nível tático, os compromissos
e obrigações assuiiu9/s cm parcerias, contratos e outros instrumq1tbs congêneres, q~c o Instituto firmar com entes
públicos ou privados,\ atividades delegadas pelo presidente exeçú'tivo nos limites deste Estatuto;

'
- Superintendência

/

/

,

.,·

III
administrativa-financeira: ,. gerenciar os departamentos contábeis c financeiros,
deseno/1/eri'âo normas internas; .processos e procedirfu:ntos de finanças. Supervisionar toda parte das funções de
sup9rte admini1rntivo e financeiro."'-~nejar, or~~r, dirigir e con~ 0L-ir as atividades financeiras do Instituto, fixar
políticas de ação';,.acompanhando seu, desen ,Jvimento, para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas
, estabelecidos. Realiz~~gerenciamento ~ompleto da área adrniribtrativa e financeira do Instituto, contemplando as
atividades de planejament~ anceiro, contas a pagar e cont?a receber, cobrança, gestão do patrimônio do Instituto,
gestão de compras, de recursos humanos, atividadeZ!:de
te ologia da informação, orçamentária e custos, de licitações e
gestão contratos. Coordenar as ~ icl~des d.a.tesourari e da controladoria, planejar, analisar e acompanhar as execuções
orçamentárias, de custo e estudos ~ nô.m.,iÇJ?;.[ma ceiros, realizar análise e apuração de impostos, acompanhar rotinas
fiscais, contábil, obrigações trabalhistas e previdenciárias, manter
relacionamento com bancos e execução das operaçc1es financeiras e atividades delegadas pelo Presidente Executivo nos
limites deste Estatuto;
IV - Superintendência de integridade e compliance: desenvolver e implementar o Programa de Integridade e
Compliance, para garantir a adesão do Instituto aos padrões legais e políticas internas, aplicando os regulamentos em
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todos os aspectos e niveis dos recursos processuais e humanos do Instituto e atividades delegadas pelo presidente
executivo nos limites deste Estatuto.

'

Nomeados ocupantes das Superintend·ê ncias
.

;'

Superintendêl)-cfa de Operações - Cargo exercido pelo GENESIO PEREIRA DOS SANTOS NETO, brasileiro,
médico, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado a Rua T 28,S/ º, Quadra 32, Lote
/
11 / 13,Apatt~nento 1703,Condominio Vitoria Régia, Setor Bueno, Goiània/ GO,CEP:74.210-040, portador da carteira
de habilitação (CNH) nº:0Ó625543620,, expedida pelo DETRt\ /GO em 05/10/2018 do CPF nº 691.314.301-04,
filho de José Pe~ ira dos Santos e Jeruza Silva Papacosta dos Santos, nascido em 27 de outubro de 1977 - desde
,,,10/02/2021.
"'~

~

~

~~

~
~

Superintendência Administrativa-Financeira - Cargo exercido pel~ Sr. WALLISS0N PEREIRA DOS :!;
SANT9~"~sileiro, contador, nascido em 28 de janeiro de 1985, natural de Goiânia-GO, casado sob o regime de ~
comunhão parcial de bens, filho de,Ciçara Pereira dos Santos, portador da carteira de identidade profissional CRC/GO !E
18.60l e RG nº 4403351, expedida p~l SSP / GO em 04/ 11 /1999 do CPF nº 004.397.351-57,residente e domiciliado a !;::;
Avenida 136,Nº 761, .uadra F 44, Lote 04 E, Edifício Nasa Business Style, Setor Sul, Goénia - GO, CEP:74.093-250- ~
o
desde 15/01/2021.
õ
l::
......
o

...

Superintendência de integridade e compliance - Cargo exercido pelo Sr. JEAN PIERRE PEREIRA brasileiro, -=;casado, empresário, residente e dómiciliado na rua T 30, nº 1200, Quadra 50, Lote 06/10, Apartamento 1802 Edifício ~
Solar de France- Setor Buen/ CEP: 74.210-069 portador do RG nº 146472-6-2ªVIA SSP /GO e CPF nº 492.677)0125 - desde 01/10/2021.
,
.,.....

f

e planejamento - Cargo Vacante
/

.

Após delibera o, foi aprovado p.9r unanimidade dos conselheiros as informações apresentadas pelo Sr. Presidente do
Conselho de Administração, de forma objetiva e clara as atribuições de cada superintendência e os seus ocupantes.

" Na obstante, logo em seguida abriu- se discussão referente a próxima ordem do dia, quer seja, a aprovação para
paganiento de gratificação por acwnu1o de função nos casos previstos e expressamente aprovados por este conselho,
sendo obedecidos os critérios a1otados cm consonância,.com o plano de ca,os e salários.

/
Após deliberado, ~ i aprovado por iinanimidade ó"pagamento da gratificação por acumulo de função apenas no caso
de cargos de diretoria de unidade e ou supecintendências, sendo aplicado a porcentagem entre 20% até 40% dos
proventos do cargo de or~em, devendo o nomeado ser subm/ tido aprovação pelo conselho se administração.

J,i{}{4 "' '"' ··

·ntos

dê:

:furd ..:.·.
·.·

·.:,

Dando seguimento foi aberto discussão após solicitação advinda da Superintendência Administrativo Financeira,
referente a necessidade de abertura de processo seletivo com o objetivo de locação de máquinas
e equipamento de informática, devido a necessidade da atualização do parque tecnológico do Instituto, sendo
apresentado as justificativas necessárias para autorização perante o conselho de administração, sendo obedecidos os
critérios do CAPÍTULO IV -DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRA E CONTRATAÇÃO, do regulamento
para procedimento de compra, contratação de obras, contratação de serviços e alienaç6es.
Art. 4° Serão adotados para os procedimentos de compra e contratação, no rninimo, as seguintes etapas:

.
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'
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!.Emissão da solicitação de comy ou contratação p~ meio de documento formal com a descrição do objeto da compra
ou contratação, além das infoymações complementares ~c_essárias.
•
II.Publicação da Carta Cota(ão com a descrição do objeto di't~mpra ou contratação e informações complementares, no
, sítio próprio do IGPiy/a"internet, poden o -~ da publicar em plataforma eletrônica de compras, jornais de circulação
l ocal ou nacional e oó Diário Oficial 7 stado c:l~ Goiás, de form; is~lada ou concomitante.
~
III.Recebimento 7das propostas no prazo e local est~~ulado, contendo" 0._preço e demais informações determinadas na ~

~~~-

'

/

~

IV.Análise das propostas cm consonância com o objeto ê informações contidas, na Carta Cotação e emissão de parecer _

C""·.I

>;.

técnico, quanêlo f or o ca~9"
"~
V.Julgamento da melhor proposta levando em consideração os critérios objeti·rns definidos na Carta Cotação, respeitados !;:::;
os limites estabelecido~ no presente Regulamento.
"
'
~
VI.A:1\:ilise dos document_(~S de habilitação das empresas que ofertarem" R:oposta.
·
VII.Publi~ação do resultado,~~ r meio de sítio do IGPR na internet, contenqo o nome da empresa vencedora e o preço

§

e

total d/ ef'm~

ou contrataçam, ,

~'""-

;

~

¼ :' 5º A solicit~?ã~ de compra ou c~tratação deverá ser instruída com no mínimo as~seguintes informações:
,-,/1. Descrição detalhâcido bem, da obr} 0~ do serviço.
li.Especificações técnic .
\
Ili. Quantidade e forma de ªtresentação.
.IV. Documentação relativa à q\lalificação técniàa, quando necessário.
V. Justificativa da compra ou c~ntratação.
/1
VI. Valor estimado.

/

,

.,...,

)

/

Í

/'

§ 1° A solicitação de S,0mpra ou contrataçã~ deverá ser assinada pelo responsável da área solicitante, submetida a
autor'.zaç~o do Direto~ da Unidade e,) :iricaminhada ao Superintendente Administr; tiv~ Financeira do )GPR para

ª""'~':'ªº· /

//

/

;/

Após deliq~ ado, foi aprov~dó por unatúmidade a abertura do processo" seletivo para C0!1tratação de empresa
especializada n?, locação mJ quinas e equipamentos de informática de imediato, haja vista a necessidade ora exposta pela
SA~
.
.
/

/

/

/

i~~~,11sJi1$:~: ª;w:~fê:ri r"~, , , , , ,c: , , ,: ,;f' -'.-, ,·~ ··
'\

-~

/
/

Logo ap0 ~q_eu-se inicio.ª ªP_;~seeação da proposiçfo d~JOVO plano de cargos e salários elabmado pela área ~esponsável
do IGJ;R, 1tei11 este obngatono, e que deve ser redis<Jtldo toda vez cm 91;1-éhouver a necessidade de alteraçao de algum
·te (e ser sub~ddo novamente ao' ó~o supe/ jsor por força do / /
-2018, sendo com~éte': Cia do Conselho cl~ dministi-ação em seu art. 25 no item VII-Aprovar
) ;trato de gestão~
plano de cargos. benJfic~os e remunerafão dos empri 'gados do IGPR. que não poderá ultrapassar o limite
/
de 90% (noventa por cento)"<l.,
aior remuneraçãoplga aos membros da diretoria
Após deliberado, foi aprovado por ~ ior-ia..simpl s o novo plano de cargos e salários que deverá ser submetido através
de comunicado externo para aprovação da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.

Na Sequência dos trabalhos, abriu se a discussão referente a necessidade de indicação para nomeação de responsável
técnico perante o Conselho Regional de Administração, cargo este que se encontra vacante desde meados do ano de
2020, e como premissa básica e atendimento aos requisitos editalicios de vários chamamentos públicos faz-se necessário
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a comprovação por parte da instituição que possui em seu quadro colaborador devidamente qualificado para as funções _
......
a serem exercidas em consonincia com o plano de cargos e salários.
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Após deliberado, foi aprovado
por unanimidade que o IGPR inicie processo seletivo objetivando a contratação via
.,
GL0' de profissio/ 1 qualificado send obedccit> todas as fases de seleção estipulada no regulamento próprio de
contr-atação de essoal.
Paus~

,::

rosseguir para a próx4rta ordem do dia

o
......
o
u

....oo

t
'

~

§
....

'

Ominutos ante ~

-"""

·>

~

''""''"""""·'"'""'''""'""

Apó's"°etornarem da paus~ concedida na presente reunião, o Sr. Presidente do Conselho de .z\dministração Guilherme ~
Augusto ,Batista Carvalho µ1formou a todos os presentes que recebeu tarta de pedido demissão (anexo iii) da Sra. §§
Presiden ~Atual Dra. Antônia de Lourdes Batista Chaveiro Martins, e Í~u o conteúdo para os presentes, sendo o ;:;
pedido 'de de~~ão salientado por motivos de foro íntimo.
Na carta a Dra. Antôt~ a de Lourdes Batista Chaveiro Martins, agradeceu a todos os profissionais da instituição e as
oportunidades profissiot1ais de treinamento, ~em como as relações profissionais e pessoais que foram construídas no
período em que esteve no car~o.
Após deliberado, foi aprovado ,J>or unanimidrde o pedido de desligamento da Presidente Atual que não esteve
presente na reunião, sendo encaminhado o pegido ao Departamento de Recursos Humanos para dar sequencia do
trâmite de desligamento. / /
'
·
~

,I

'~8.El.e~çía 4e#Õ.~9(â)~i~iiçt~rit~ ~*~êti(y~(iiiLllifüt:L,:. ,\. ,x_,_. . ._,. =,"""
D a~do~ equêncla na penúltima ordem do dia o Sr. Presidente do Conselho de Administração Guilherme Augusto
Batista Ga/alho informou a S,odos os presentes que devido a iminente vacância<fo cargo de Presidente(a) Executivo(a),
faz se ncccisário a contratação de novo(a) profissional nos termos do art. ~s{ntrc as competências do conselho cm seu
item XII - conduzir.
meio de seu residente a contrata iio ,de mfissional ara o car. o de residente
executivo na foiina ão art. · o 30
//
/ I'

6r

'"'-,

/

/

Com~ Rroposiçào para ocupar o cargo de Presidente(a) Execurivo(a) foi apresent)ldo o currículo da Sra. Talita Martins
Andrade de Melo. brasileira. advogada, solteira, natural de Goiânia. nascida em 09 de maio de 1996, portadora
da carteira de identidade 5.539.956 SSP/GO e CPF· 006.578.621-18, residente e domiciliada a Rua T37 .Nº
2300. Ediflcio DNA SMART STYLE. Apartamento 507B- Setor Bueno - Goiânia/GO - CEP: 74.230-022.
Deliberação: Após proposição e apresentado o currículo e devidas recomendação, foi aprovado por maioria a
contratação da Sra. Talita Martins Andrade de Melq. brasileira. advogada. solteira, natural de Goiânia. nascida
em 09 de maio de 1996. poi tadora da carteira de identidade 5.539.956 SSP/GO e CPF: 006.578.621-18, residente
e domiciliada a Rua T37 .Nº 2300. Edi.icio DNÁ
SMART STYLE. Apartamento
507 B- Setor Bueno ?
•
Goiânia/GO- CEP: 74.230-022. que.segmr§ o-titó processual de contratação após a averbação da presente ata lavrada
no respectivo cartório responsável.

O Sr. Presidente do Conselho de Administração Guilherme Augusto Batista Carvalho informou a
todos os presentes que a previsão da próxima reunião ordinária do conselho será programada para a segunda quinzena
do mês de maio de 2021.
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'
Depois de transcorrer, aprovar e deliberar sobre
todos os assuntos, o senhor Presidente deu por encerrado os
trabalhos da Reunião Ordinári/do Conselho de Admini~ ã o e eu, Secretário, lavrei a presente ata, que lida e achada
conforme e para que surta,(s' devidos efeitos legais, vai assinaqa por mim, e pelo Presidente sendo finalizada as 20:15,

'

/

/

/

,~,/ /
'/'

'

'

~

Goiânia, 23 de abril de 2021.
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INSTITlJ;i"O DE GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR.
LISTA DE ELEITOS ,PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

'
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LISTA DE ELEITOS

....

1.CONS~LHO DE ADMÍNISTRAÇÃO

C'~

~

,.,.,
~

1.1 Membros Eleitos Pelos Conselheiros na Reunião do dia 12/11/2020 - Mandato 12/11/2020 22/11/2022.

~

.........
~
-............
,,..,

'
Gilmar Moreira do Nasci~ento, brasileiro, casado em regime de d>munhão parcial de bens, analista
financeiro, domiciliado em Goiânia (GO), na Avenida Francisco de Melo, Quadra. 63, Lote. 16, no Residencial e
o
Ilhas das Flores VI, ~loco 2, Apartamento 303, Cep 74345-210, portador do RG nº 3715733 D GP C/GO e ê,
.:t
CPF nº 860.924.991-34.

!
'"='

i:is

Amanda Dias de Jesus, brasileira, solteira, J?Sicóloga, domiciliada em Goiânia (GO), na Rua Sergipe, Quadra
8, Bl 16, Ap 304, Setor Urias Magalhães - CEP 74.565-004, portadora do RG nº 5533640 SSP / GO e CPF nº ....
033. 906.781-07
Rayane Sales Silva, br,asileira, casada em regime .de comunhão .parcial de bens, advogada, domiciliada em
Goiânia (GO), na Ayeriida Interligação{ Lote 26, Condomínio Residencial Parque,.,G ran Rio, Apartamento
102, Bloco I, Seto,r Chácara Santa Riti , Goiânia, Cep 74455-050, portador do RG 5301268 SSPGO, e CPF
nº 039.510.501 -36.
/

Solange Marques de Oliveira Lannes, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens,
Psicopedagoga, domiciliada em Goiânia (GO), na rua Itapecurí, Quadra 18, Lote 6, Setor Goiânia Dois - CEP
74805-100, portadora do RG n°3500746 SSP/GO e CPF nº 774.050.801-20.

',

·,'(

Marcus Bruno Alves Santos, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário,
domiciliado em Goiânia, na Rua W 82, Quadra 2, Lote 2, Village Veneza, CEP 74.366-104, portador do RG
nº 5740816 SSP/GO, e do CPF nº 752.877.491-04.

1.2 Membros Eleitos pelos Conselheiros na Reunião do dia 11/02/2021 - Mandato 11/02/2021 22/11/2022.

Wiuarleys Moreira dos Santos, brasileiro, enfermeiro, domiciliado em Goiânia (GO) , na Rua 15, Quadra.
F, Lote. 5, no setor Vila Santa Helena, Cep_74.805.180, portador do RG nº 5377936 SSP/GO e CPF nº
044.689.261 -04.
Priscilla Fernandes Veríssimo, brasileira, educadora física, domiciliada em Goiânia (GO), em Av. Fued
Jose Sebba, nº 1245, Vila Santa Helena - CEP 74805-100, portadora do RG nº 4729310 SSP/GO e CPF nº
009.659.091-23.
1.3 Membros eleitos pelos empregados na reunião de 10/09/2020- Mandato indeterminado

Av. Goiás, n9 625, Quadra 09, Lote 67, Sola 902/903,
Edifício Governador Magalhães, Goiânia· GO, CEP:
74010 -070
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Guilherme Augusto Batista, Carvalho, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, cientista
político, domiciliado à Ru1/Vitória Régia, nº 249, Ccin~. Quartier Saint Martin II, Setor Urias Magalhães CEP
74565-006, portador do Q:PF 043850431-32 e RG 4996"'--7,08 SSP /GO.

7

'

1.4 Membros eleitos pelos empregados na reunião de 19 /11/2020- Mandato indeterminado
ff

,,

"

/

/

"

"\,

"

'·,
Patrí~ià Gomes Amorim; brasileira, solteir~, assi:tê~e ~dministra~ ~omiciliada à Av. Rio Verde, Qd 123,
Lt 11, Ap. 404- Setor dos Afonsos, Aparecida de Go1àrlcla, CEP 74.915-4 ,0, portadora do CPF 022.329.20100 e RG 552273,SSP/ GO.
'

~
~
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20/07/2020.
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Sebastião Veloso Filho, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, enfermeiro, domiciliado . '.,_
à Rua 239, Lt 3, Qd 703, CEP 74.655-170, Vila Monticelli, portador do CPF 077387 491-72 e do RG 506728 g,
SSP/GO.
~
.,

i

-

Wendell Pereira Soares, 'brasileiro, casa<;Io, em regime de comunhão parcial de bens, comerciante,
domiciliado à Rua da Glória, Qd 77, lt 45 ~ Residencial Santa Fé I, CEP 74.395- 625, portador do CPF

792835601 -59 e RG 315~,,SSP/GO.
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.1.6 Membros eleitos pelos conselheiros na reunião de 19/11/2019 - Mandato de 19/11/2019 a
20/07/2020.

Maria Alice de Sousa Vieira, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, comerciante,
domiciliada à Av T4, nº 880, ap 1904-A, Setor Bueno, CEP 74.230-030 - Goiânia - GO, portadora do CPF
251285661 -53 e do RG 1906069 SSP/GO.
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Goiânia, 23 de abril de 2021.
/

'··Antonia
de Lour
....._,

Av. Goíâs, nf! 625, Quadra ô9, Lote 67. Sala 9Ó2/903,
Eàifício Governado r Magalhães, Goiânia· GO, C[P:
71,010-010

atista Chaveiro Martins

CNPJ: Sede: 20.288.745/0001-05
Filial: 20.288,745/0002·96
Razão Social: Jnstituto de Gestão
por Resultados - fGPR

Ao
INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS -IGPR
A/C Guilherme Augusto Batista de Carvalho
Presidente do Conselho de administração do IGPR

Eu, ANTONIA DE LOURDES BATISTA CHAVEIRO
MARTINS, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF 323.030.411-04, nos
termos do que d ispõe o art. 487 da CLT, inciso II, informo que não mais
exercerei minhas atividades de presidência, por motivos pessoais, nesta
instituição e solicito d ispensa no cumprimento do aviso prévio.
De·xo me s c.1 . p rir entos à toc a a Instituição, e informo que
apreci i todas as oportunidades profissionais, de trein amento, bem como as
relações profissionais e pessoais quanto estive trabalhando aqui.
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Agradeço o apoio que me foi dado durante esse período coloco à
disposição para qualquer auxílio.

Goiânia, 23 de abril de 2021.

Atenciosamente,

ANTONIA DE LOURD ES BA ISTA CHAVEIRO MARTINS

•55 62 l99S·l'l49

comunkocaa@igpr:org.br

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR
LISTA DE PRESENÇA
Data da reunião: 23/04/2021

Assinatura

Nome

...

o::

-

Amanda Dias de Jesus

o
o
u

..8
o

Rayane Sales Silva

J:::

Gi lmar Moreira do Nascimento

r-:.

o..
....=
o:::
.::....

Marcus Bruno Alves Santos

_,
=

Maria Alice de Sousa Vieira
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 98/2018-SES/GO
COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL
JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020
ORGANIZAÇÃO SOCIAL
INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOSIGPR
Goiânia
Janeiro de 2020.
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1.
SUMÁRIO EXECUTIVO
O Instituto de Gestão Por Resultados apresenta-se o
relatório de produção anual, de acordo com o artigo 7°
da Lei Estadual nº 15.503, de 28/12/2005 e suas
modificações introduzidas pela Lei nº 17.858, de
10/12/2012; com a Lei nº 17.399, de 19/08/2011; com a
Lei nº 18.331 , de 30/12/2013, Portaria nº 518/2018
SES/GO e por fim com o Contrato de Gestão nº
98/2018-SES/GO, celebrado entre a Secretaria de
Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e Organização
Social de Saúde (OSS) Instituto de Gestão por
Resultados (IGPR), para o gerenciamento do
Complexo Regulador Estadual-CRE.
O presente Relatório apresenta os resultados
obtidos no período de 01 de janeiro até a data de 31 de
dezembro de 2020, destaca-se a assinatura do
Contrato de Gestão foi realizada em 28/10/2018 e a
outorga em 07/11/2019. A análise de cumprimento das
metas de produção compete a Comissão de
Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão
(COMACG) e a situação financeira é analisada pela
Coordenação de Acompanhamento Contábil por meio
do demonstrativo do fluxo de caixa da Organização
Social de Saúde (OSS) Instituto de Gestão por
Resultados (IGPR).
Ressalta-se que é dever do Estado
brasileiro, como preconizado e pactuado em nossa
Carta Magna, o oferecimento de garantias as
liberdades aos indivíduos, visando avalizar dignidade,
através de práticas que oportunizem, dentre vários
serviços, a saúde ofertada universalmente aos
cidadãos.
As grandes dimensões geográficas do
estado de Goiás fazem como que cada vez mais seja
necessário dar maior importância à regulação do
acesso aos serviços aos usuários do SUS , em seus
mais diversos serviços hospitalares, através de práticas
estratégicas de gestão, que reduzam os custos e
ampliem os resultados, por meio de operações
sistemáticas, técnicas, específicas e orgânicas.
O setor de saúde bem estruturado pode
trazer benefícios imensuráveis. A população que é
regulada de forma adequada, promovendo qualidade,
bem-estar e satisfação, tanto dos médicos solicitantes,
quanto dos médicos executantes, gestores municipais,
e em especial,
da
população,
minimizando

desigualdades , oportunizando melhorias de qualidade
e condições de vida.
A qualidade satisfação do usuário inclui
antecipar-se às necessidades futuras e estar pronto
com um serviço provido com tais requisitos. Porém
deve haver um monitoramento contínuo dos requisitos
bem como deve haver ofertas competitivas e ajustadas
quando necessário para atender o usuário.
O Complexo Regulador Estadual, auxilia no
cumprimento legal do papel do Estado, realizando
através de um modelo de gestão que prioriza atender
de forma célere e como qualidade os seus usuários
através de um corpo técnico altamente qualificado,
valendo-se da expertise interna de seus colaboradores
para trabalhar em prol da população goiana que
contribuindo para construção de uma sociedade mais
justa, fraterna, participativa, solidária, através de
investimento em tecnologias de ponta, inovação e
equipamentos, reestruturação física e desenvolvimento
da estrutura organizacional, utilizando de forma
eficiente os recursos disponibilizados pelo estado de
Goiás.
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2- APRESENTAÇÃO DA UNIDADE
COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL (CRE)
Em consonância com o Contrato de Gestão
nº 98/2018 - SES/GO, firmado entre a Secretaria de
Estado da Saúde do Estado de Goiás SES/GO e o
Instituto de Gestão Por Resultado - IGPR, visando a
gestão do Complexo Regulador Estadual - CRE, faz-se
nesta oportunidade a apresentação dos indicadores da
unidade Referente ao Contrato de Gestão do período
de janeiro à junho de 2019.
O IGPR, gestor do CRE, possui
personalidade jurídica de direito privado, com fins não
econômicos, qualificada como Organização Social pelo
Decreto Estadual 8.636, de 28 de abril de 2016.
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE
Nome: Complexo Regulador Estadual - CRE
CNES : 7208332
Endereço: Rua 26, nº10, Quadra 01 , Lote 01 , Setor
Jardim Santo Antônio, Goiânia - Goiás
Tipo de Estabelecimento: Central de Regulação do
Acesso
Gerência da Unidade : Secretaria de Estado da Saúde
de Goiás
Gestão do Sistema: Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás
3. RESUMO DAS METAS CONTRATUAIS
Parte Fixa
Regulação
das
Urgências,
Ambulatorial
e de Leitos

Peso

Valoração

META

Mensal

70%

85%

100%

Valoração

META

Parte Variável

Envio do
Relatório
Gerencial

Peso

Mensal

30%

Parte Variável

85%

100%
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Realização
da
Pesquisa
de
Satisfação

Peso

Semestral

-

Valoração

META

50%

100%

4- PRODUÇÃO ASSISTENCIAL- PARTE FIXA
As metas de produção são indicadores
avaliados cujo objetivo é o cumprimento conforme
pactuado no Contrato de Gestão, com envio mensal,
sendo que a é o atendimento do total (100%) das
solicitações encaminhadas ao CRE, sendo que a
resolução de até 85% das solicitações é considerado
como meta atingida.
O Contrato de Gestão 98/2018 SES/GO
estabelece que as solicitações de Urgência já no
primeiro mês em avaliação já poderiam ser atendidas
dentro da interface disponibilizada pelo sistema
SERVIR, até por isso não houve solicitações de
urgência tratadas dentro do SISREG. Ademais, cabe
dizer que por força da pactuação rea lizada na
Comissão lntergestores Bipartide (CIB), unificada sob
o escrutínio da Resolução nº26/2020, o Complexo
Regulador Estadual passou, desde abril de 2020, a
atender os 237 municípios dentro do módulo de
Urgências. No entanto os módulos Ambulatorial e de
Leitos se mantêm na interface do sistema que
anteriormente era usado pela SES-GO, qual seja, o
SISREG,
no qual
o CRE realiza apenas
intermediações, uma vez que a gestão das regu lações
nestes dois módulos permanece sob os designas de
cada município que possui, por força de lei, a "gestão
1 "d e seus 1eI·1os.
pena
Regu lações Solicitadas e Tratadas Janeiro-dezembro 2020
Urgência

SISREG

JAN

FEV

MAR

ABR

MAi

JUN

-

-

-

-

-

-

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

-

-

-

-

-

-

3726

3039

3048

4029

4567

5451

5675

7808

6320

7088

6100

6515

3726

3039

3048

4029

4567

5451

5675

7808

6320

7088

6100

6515

-

Como é percept1vel, houve um salto quantItat1vo nas
regulações de urgência, e isso se deve à pactuação
supramencionada, que mais que dobrou o número de
municípios que solicitam vagas , bem como ao advento
do novo Coronavírus que passou a ser solicitado dentro
do módulo de "urgência", via sistema SERVIR. Esse
aumento significativo também se deve à parceria da
SES-GO e a competência do IGPR e seus
colaboradores na gestão de tempo, recursos humanos
e ferramentas de trabalho, para levar o sistema
SERVIR a mais municípios do estado de Goiás e com
isso, aumentando o número de pacientes que agora
passaram a ser regulados para hospitais que, de forma
adequada, atendem às demandas específicas de cada
um, melhorando a logística e salvando mais vidas em
· · em td
estad
o d
e u
rqencIa
o o o es td
a o.
Regulações Solicitadas e Tratadas Janeiro-dezembro 2020

SERVIR

JAN

FEV

MAR ABR

MAi

JUN

8719

5129

1299

821

1087

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

616

917

1544

2446

1799

2477

.

.

.

.

1335

Leitos

SISREG

1299

1335

821

1087

616

917

1544

2446

1799

2477

TOTAL

28189

28189

-

JAN

FEV

MAR

ABR

MAi

JUN

407

313

236

170

152

195

JUL

AGO

SET

0UT N0V DEZ

172

83

386

66

49

49

TOTAL

2278

.
SERVIR

Total

63336

Total

SISREG

5129

No caso das regulaçoes ambulatona,s, que
constituem a segunda maior parte dos serviços
realizados dentro do Complexo Regulador Estadual,
ressalta-se que apenas em novembro, conforme o
contrato, é que as regulações podem ser feitas dentro
do SERVIR, entretanto a Secretaria não permitiu a
transição deste serviço do SISREG para a interface do
SERVIR, portanto no ano em questão todas as
regu lações ambulatoriais se mantiveram apenas dentro
da interface do SISREG
As regulações ambulatoriais sofrem uma
queda drástica, em especial de maio até agosto, isso,
em parte se deve ao cancelamento de cirurgias e
consultas durante o período mais severo da pandemia .
De setembro até dezembro percebe-se a retomada do
fluxo de intermediações ambulatoriais, isso se deve, em
grande parte, à retomada dos agendamentos.
Quanto às regulações de leito, é perceptível
que a demanda é muito menor se comparada com as
outras duas linhas de serviços de regulação de acesso.
Além disso, destaca-se que assim como nas
regulações ambulatoriais, não houve ainda a migração
do atendimento do SISREG para o SERVIR, portanto
. - f oram tra tadas den t ro do SISREG
to d as as sorIcItaçoes
Regulações Solicitadas e Tratadas janeiro-dezembro 2020

TOTAL

63336

SERVIR

Ambulatório

8719
Total

.

.

407

313

236

170

152

195

172

83

386

66

49

49

2278

- de leitos seguiram a log1ca das
As regulaçoes
outras duas linhas contratuais, iniciando uma queda
sensível a parti r de abril , mas começam um importante
decréscimo a partir de outubro. Isso se deve ao fato de
que boa parte das regulações de leitos, passaram a ser
feitas dentro da linha de urgências pelos 237
municípios, o que reduziu as solicitações via SISREG e
ampliando as regulações via SERVIR.
Ressalta-se que as regulações , em seus três
módulos , seguem única e exclusivamente o critério de
solicitações dos médicos dos municípios, portanto as
sazonalidades são variáveis que fogem ao controle
prévio do Complexo Regulador, que atua quando
solicitado. Mas ressalta-se que quando chamado a
intervir em favor de vagas, seja de leitos , ambulatório
ou de urgência, busca-se fazer da forma mais célere,
eficiente e eficaz o possível, sempre prezando pela vida
dos
pacientes,
pela
economicidade
e
pela
transparência.
5. INDICADORES DE QUALIDADE - PARTE
VARIÁVEL
Conforme preconizado no Contrato de
Gestão nº98/2018- SES-GO, em seu anexo técnico li ,
a meta é constituída em duas frentes. A primeira é o
envio das, todos os dias 10 dos meses subsequentes,
dos relatórios gerenciais. A segunda frente é
justamente o envio semestral das pesquisas de
satisfação feitas com o público alvo dos serviços de
regulação, quais sejam, os usuários do SERVIR,
software contratado para operacionalizar as regulações
de acesso.
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Metas

jan

fev

mar

abr

mai

jun

t"
:,

e:
!!!.

Env.

Env.

Env.

Env.

Env.

Env.

Ju l

ago

set

out

nov

dez

Env.

Env.

Env.

Env.

Env

Env.

jan

fev

mar

abr

mai

jun

;;:

!
Envio de relatórios
gerenciais de

..,:,,3

produção mensal

Envio de relatório

90¾

de pesquisa de

satisfação das
Unidades de Saúde
Semestral /Avaliação

"e,e:

jul

ago

set

92,50¾

out

nov

dez

Q.

"

.;;:
iil'

e,
e:

..,3

::,,
Q.

Positiva +50%

92,50%

Deste modo, os resultados atingidos na
Unidade CRE foram obtidos não como o teto do nosso
potencial, em termos de gestão, mas de forma
gradativa e mostrando os grandes impactos que
podemos gerar no atendimento aos usuários do SUS.
Assim, é o objetivo que do IGPR se colocar sempre a
disposição do nosso parceiro público, e dos demais
gestores envolvidos, mantendo o acompanhamento
das ações e sempre oferecendo abertura para ampliar
as nossas estratégias de gestão, mantendo reuniões
periódicas a fim de realizar o acompanhamento das
ações em desenvolvimento.

"

O envio dos relatórios gerenciais é feito via SIGOS e
como preconizado em contrato, foram enviados 100%
das solicitações de regulação de acesso feitas entre os
meses de maio a outubro de 2020, portanto cumprindo
com a meta.
As pesquisas de satisfação feitas com os
usuários do sistema SERVIR atingiram a avaliação
positiva de 88% no semestre que contempla novembro
de 2019 a abril de 2020, no entanto, como o presente
relatório apenas abarca o ano corrente de 2019,
expomos o primeiro quadrimestre e o segundo
semestre, não comportando os meses de novembro e
dezembro em que teremos a avaliação apenas em abril
de 2020. No segundo semestre atingiu-se o índice de
satisfação de 92,5%, portanto cumprindo a meta que
preconi za que a avaliação deve ser superior a 50%.
As pesquisas de satisfação foram realizadas
com nosso público alvo, quais sejam, os médicos
solicitantes, regu ladores e executantes, os técnicos
administrativos de regulação médica (TARM) e
técnicos de capacitação e implementação do sistema
SERVIR.
O Instituto de Gestão Por Resultado reite ra o
compromisso em continuar cumprindo as metas, sejam
elas fixas ou variáveis, de modo a atender da mel hor
forma possível a popu lação e os usuários do sistema
SERVIR, auxiliando na qualidade e celeridade dos
serviços de saúde no estado de Goiás.
6 - CONCLUSÃO
Este relatório foi elaborado com base na
atividade regulatória exercida no interior do Complexo
Regulador Estadual (CRE), no período entre janeiro de
dezembro de 2020.
Os dados reforçam o trabalho desenvolvido
neste ano no CRE, expondo claramente o comprom isso
progressivo em realizar um processo célere,
transparente e que cumpra com as metas
estabelecidas pela SES. O intuito central do trabalho
desenvolvido pelo IGPR neste período é o de
enrobustecer a estrutura da Saúde Pública em Goiás,
através da busca contínua pela excelência e resultados
positivos para Goiás.
Os Recursos Humanos disponibilizados
pelo para a operacionalização da nossa gestão estão
fixados nos mais altos parâmetros, visando a melhoria
das relações entre os profissionais do CRE, IGPR e
terceirizados, e por meio desta estratégia, buscamos
oferecer um atender as demandas dos gestores loca is
de forma qualificada, objetiva e sempre prezando pela
saúde dos cidadãos.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos
Conselheiros e Administradores do
Instituto de Gestão por Resultados - IGPR
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto de Gestão por Resultados- lGPR ('Instituto"), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimõn io social e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadame nte, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira do Instituto de Gestão por Resultados - IGPR em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil apl icáveis as entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1 )) .
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a segui r intitu lada "Responsabilidade do auditor pela aud itoria das
demonstrações contábeis". Somos independentes em relação ao Instituto de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de aud itoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase(s)
Covid-19
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº22 às demonstrações contábeis, que destaca os aspectos relacionados aos
potenciais impactos da COVID-19 nas operações e nas informações financeiras do Instituto, de acordo com a avaliação da
Administração. Nossa opin ião não contém modificação em função deste assunto, pois não foi requerido ajuste nas Demonstrações
Contábeis ora auditadas.
Contas a Receber
Conforme apresentado na nota explicativa nº 6 "Contas a Receber", o Instituto não recebeu os recursos como pactuado no Contrato
de Gestão 098/2018/SES/GO formalizado com o Estado de Goiás através da Secretaria de Estado de Saúde - SES, referentes
aos exerclcios de 2018 e 2020. Nossa opinião não contém modificação em função deste assunto, uma vez que as divulgações da
cilada nota explicativa foram adequadamente efetuadas.
Responsabilidade da Administração pelas demonstrações contábeis
A Administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo
com práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1 )) e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a laboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade do Instituto continuar
operando, divulgando, quando apl icável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a Administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações .
Os responsáveis pela Administração do In stituto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações contábeis.
Responsabilidade do auditor pela aud itoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conju nto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de aud itoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasilei ras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resp osta a ta is riscos , bem como obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conl uio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do
Instituto .
•
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela Administração.
•
Concl uímos sobre a adequação do uso, pela Admin istração, da base contábi l de continuidade operacional e, com base nas
evidências de aud itoria obtidas , se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Instituto. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
inclu ir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de aud itoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Instituto a
não mais se manter em continuidade operacional.
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Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada .
Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
Goiânia, 30 de março de 2021.
Gfix Contabilidade Auditoria e Consultoria EIRELI
Contador CRC GO 024473/0-1

Gutemberg Ferreira de Souza
GO-002833/O

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 !EM REAIS!
ATIVO

Notas
Explicativas

CIRCULANTE

2020

2019

10.894.366,61

6.951.470,00

Caixa e equivalentes de caixa

5

7.225.934,39

6.886.159,71

Contas a Receber

6

3.662.020,34

65.310 ,29

Outros Créditos

7

6.411,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado

8

(-) Depreciação
(-) Subvenção a apropriar
ATIVO COMPENSADO

14

0,00

0,00

44.095.156,80

62.631 .316,79
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TOTAL DO ATIVO

54.989.523,41

69.582.786,79
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PASSIVO

Notas
Explicativas

CIRCULANTE

Fornecedores de Bens e Serviços

9

2.020,00

2.019,00

1. 732.434,95

533.309,21

478.248,29

337.508,99

Obrigações Tributárias

10

268.536,91

59.253,72

Obrigações Trabalhistas

11

646.370,22

90.133 ,55

Outras Contas a Pagar

12

9.151,33

5.121 ,61

Provisões

13

330.128,20

41.291,34

0,00

0,00

9.161 .931,66

6.418.160,79

NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO SOCIAL

Patrimônio social
Superávit/Déficit acumulado

0,00

0,00

6.418.160,79

1.649.168,49

Superávit/Déficit do exercício

19

2. 743. 770,87

4. 768.992,30

PASSIVO COMPENSADO

14

44. 095.156,80

62.631 .316,79

54.989.523,41

69.582.786,79

TOTAL PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 (EM REAIS!
DESCRIÇÃO

Notas
Explicativas

RECEITAS OPERACIONAIS

Com Restrição

15

2020

2019

(22.937.877,22)

(19.846.820,72)

(22.288.202,43)

(19.232. 967 ,46)
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Programa (Atividades) de Saúde

15.1

(22.122. 335,04)

Rendimentos Financeiros

15.2

(165.867,39)

(179.556 ,79)

16

(649.674,79)

(613.853,26)

(643.544 ,21)

(603.502,36)

(6.130 ,48)

(10.1 87,40)

(0,10)

(163,50)

18.409.295, 18

12.886.758,21

Sem Restrição
Receitas de Serviços Prestados
Contribuições e Doações Voluntárias
Outros Recursos Recebidos

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

(19.053.410,67)
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Com Programas (Atividades)

18.409.295, 18

12.886.758,21

""
..-,

18.409.295.18

12.886. 758,21

~

(4.528.582,04)

(6.960.062,51)

C>

17

Saúde

.......

RESULTADO BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS

18

1.784.811 ,17

2.191 .070,21
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Administrativas
Impostos e Taxas
Serviços Gerais
Outras Despesas

1.784.811 ,17

2.191 .070,21

60.500,98

78.887 ,47

1.319.917,48

1.991 .438,9 1

404.392,71

120.743,83
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SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO

19

(2.743.770,87)

(4.768.992,30)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2020 e 2019 (EM REAIS)

EVENTOS

Notas
Explicativas

Patrimônio Social

Superávit / Déficit
Acumulado

TOTAL

Saldo em 31 de dezembro de 2018

0,00

(1.649.168,49)

(1 .649.168,49)

Superávit/Déficit do exercício de 2019

0,00

(4. 768.992,30)

(4. 768.992,30)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

0,00

(6.418 .160,79)

(6.418.160,79)

0,00

(2. 743.770,87)

(2. 743. 770,87)

0,00

(9.161.931 ,66)

(9.161.931 ,66)

Superávit/Déficit do exercício de 2020

Saldo em 31 de dezembro de 2020

19

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 MÉTODO INDIRETO (EM REAIS)
DESCRIÇÃO

2020

2019

2.743.770,87

4. 768. 992,30

288.836,86

41.291,34

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Superávit (Déficit) do Período

Ajustes por:

.....

288.836,86

41 .291 ,34

3.032.607,73

4.810.283,64

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes

(3.603.121,93)

627.859,40

Contas a Receber

(3.596.710,05)

627.859,40

(+) Provisões

Superâvit (Déficit) Ajustado

(6.411,88)

0,00

910.288,88

415.481,60

Fornecedores de Bens e Serviços

140.739,30

269.661 ,49

Obrigações Tributá rias

209.283,19

50.564,95

Obrigações Trabalhistas

556.236,67

90.133 ,55

4.029,72

5.121 ,61

339.774,68

5.853.624,64

Outras Contas a Pagar
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes

Outras Contas a Pagar
(=) Caixa Liquido Gerado pelas Atividades Operacionais

...
,::

~

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

o

~
......
o

0,00

0,00

0,00

0,00

339.774,68

5.853.624,64

Caixa e Equiva lentes de Caixa no Início do Período

6.886.159,71

1.032.535,07

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

7.225.934,39

6.886.159,71

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

(=) Caixa Liquido Consumido pelas Atividades de Financiamento

(=) Aumento Liquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 MÉTODO DIRETO (EM REAIS)
2020

2019

Recursos Recebidos

12.363.088,68

13.061.844,27

Entidades Governamentais

12.197.221,29

12.913.219,56

Entidades Privadas

0,00

0,00

Doações e Contribuições Voluntárias Próprios

0,00

DESCRIÇÃO

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Rendimentos Financeiros Liquido
Pagamentos Realizados

º·ºº

165.867,39

148.624.71

12. 023.314,00

7.208.219,63

Pagamento de Fornecedores de Materiais e Serviços

5.847.201,28

6.551 .665,95

Pagamento de Salários e Encargos Sociais

5. 089.930,82

275.873,65

877.087,51

324.731 ,32

Pagamento de Contribuições Sociais, Tributos e Taxas

,:!:::

Pagamentos de despesas administrativas e operacionais
Pagamento de Despesas Financeiras
(=) Caixa Liquido Gerado pelas Atividades Operacionais

203.675,89

51.592,71

5.418,50

4.356,00

339.774,68

5.853.624,64

0,00

0,00

0,00

0,00

339.774,68

5.853.624,64

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

(=) Caixa Liquido Consumido pelas Atividades de Investimento

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

(=) Caixa Liquido Consumido pelas Atividades de Financiamento

(=) Aumento Liquido de Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa no In icio do Período

6.886.159,71

1.032.535.07

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

7.225.934,39

6.886.159,71

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR
CNPJ : 20.288.745/0001-05
Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas
Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Em reais)
1.
CONTEXTO OPERACIONAL
O INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR é uma Associação Civil, com personalidade jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos e econômicos, fundado em 29 de abril de 2014, com sede e foro em Goiânia, Estado de Goiás.
O Instituto tem finalidade de apoiar e desenvolver ações de assistência social , atividades de cultura, atividades de educação, inclu ída
a profissional e tecnológica, ações de gestão em desenvolvimento tecnológico , de atendimento ao público, de serviços sociais e
auxiliares em unidades prisionais, integração social de menor infrator e garantia de seus direitos individuais e sociais, atividade de
pesquisas cientifica, proteção e preservação do meio ambiente, esporte e lazer e gestão em saúde nas unidades de saúde e
atividades administrativas de saúde, sendo tais ações de natureza social e sem finalidade econõmica.
Ressalta-se que o Instituto não remunera nem concede vantagens, benefícios, bonificações , participações em resultados ou
parcelas do seu património sob nenhuma forma ou pretexto, por qualquer título , a diretores, associados. conselheiros, benfeitores
ou equivalentes.
Em 2016, o Instituto foi qualificado como Organização Social de Saúde (OS), no âmbito do Estado de Goiás, pelo Decreto Estadual
nº. 8.636 de 28 de abril de 2016.
2.
CONTRATO DE GESTAO
2.1
CONTRATO DE GESTA O- COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL - CRE
Em 29 de outubro de 2018 o IGPR firmou , com o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Saúde - SES/GO, o
contrato de gestão nº 098/2018/SES/GO. por um período de 4 (quatro) anos, competindo ao Instituto promover o gerenciamento,
operacionalização e execução das ações e serviços no COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL- CRE .
3.
BASE DE PREPARAÇAO
3.1
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
As demonstrações financeiras consolidadas, abrangem todas as operações do Instituto de Gestão Por Resultados -IGPR , foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil , as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunc iamentos ,
as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e nonnas emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), consubstanciadas, principalmente , no que tange á Interpretação Técnica ITG 2002 (R1),
apl icáveis às Entidades sem finalidade de lucros, aprovada pela Resolução CFC 1.409/2012, na Norma Brasileira de Contabilidade
TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais, aprovada pela Resolução CFC 1.305/2010, com exceção do
reconhecimento da receita em detrimento do valor do custo da depreciação, no caso de aqu isição de bens com recursos do contrato
de gestão, por força do entendimento da ITG 1000 (R1), essência sobre a forma e Norma Brasileira de Contabilidade TG 1000Pequenas e Médias Empresas , aprovada pela Resolução CFC 1.255/2009, cujas sínteses estarão demonstradas a seguir:
3.2
BASE DE MENSURAÇAO
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, sendo que os ativos e passivos financeiros estão
mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo, nos casos aplicáveis.
3.3
MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇAO
As demonstrações financeiras da entidade são mensuradas utilizando a moeda do principal ambiente econômico no qual a entidade
atua ("moeda funcional "), que no caso do Instituto de Gestão de Por Resultados - IGPR é o Real ("BRL" ou "R$"). Para fins de
apresentação, estas demonstrações finance iras estão apresentadas em Reais.
3.4
USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS
A elaboração das demonstrações financeiras requer que a Administração utilize de premissas e julgamentos na determinação do
valor e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas, incluem a definição da vida
útil dos bens do ativo imobilizado, quando existentes, estoques e provisão para contingências. A liquidação das transações

envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a possíveis imprecisões Inerentes ao
processo de sua determinação.
As estimativas e premissas são revistas de uma maneira continua. Revisões com relação a estimativas ccntábeis são reconhecidas
no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
4.
PRINCIPAIS POL{T/CAS CONTABEIS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas vêm
sendo seguidas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.
4.1
INSTRUMENTOS FINANCEIROS
(a) Ativos financeiros não derivativos
O Instituto tem como ativos financeiros não derivativos caixa e equivalentes de caixa que são reccnhecidos inicialmente na data
em que foram originados.
Caixa e equivalentes de caixa estão representados por saldos de banccs e aplicações financeiras de curto prazo, de alta liq uidez,
com prazos de vencimentos inferiores a 90 dias, que são prontamente conversíveis em numerário.
(b) Passivos financeiros não derivativos
Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual o Instituto se toma uma parte das
disposições contratuais do instrumento. O Instituto baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas ,
canceladas ou vencidas.
Em 31 de dezembro de 2020 , os passivos financeiros não derivativos do Instituto estavam representados basicamente por
fornecedores de materiais e de serviços, reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação
atribuíveis.
4.2
ATNO IMOBILIZADO E INTANG{VEL
(a)
Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado e do intangível são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzidos de depreciação ou amortização
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável ("impairmenr) acumuladas, quando aplicável.
O Instituto de Gestão Por Resultados -IGPR, por meio do contrato de gestão n° 098/2018 SES-GO, administra o CRE e todos os
bens adquiridos com recursos do ccntrato. Conforme orientação da SES-GO em seu oficio nº 2635/2020 esses bens deixaram de
ser registrados no imobilizado e no intangível. O contrato de gestão define que tais bens são do Estado e que ao final do ccntrato
estes serão devolvidos a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás - SES-GO. Os bens adquiridos no decurso do exercício
passaram a ser registrados em contas de controle "contas de compensação". Estes bens , por sua vez, continuam , apenas, sendo
registrados pelo custo histórico de aquisição.
(b)
Depreciação/Amortização
As depreciações/amortização são calculadas pelo método linear às taxas que consideram o tempo de vida útil-econômica estimado
dos bens. Contudo, a depreciação, cuja regra define que deve ser calculada pela estimativa de vida útil, deixou de ser aplicada
aos bens adquiridos com recursos do contrato de gestão, conforme orientação da SES-GO em seu oficio nº 2635/2020 em virtude
de estes não serem de propriedade do Instituto de Gestão Por Resultados-lGPR , mas, sim , do Estado de Goiás.
4.3
REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL ("IMPAIRMENT'7
O valor contábil do ativo imobil izado é revisto a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Contudo, conforme orientação da SESGO em seu oficio nº 2635/2020, os bens adquiridos com recursos do contrato de gestão 098/2018 , deixaram de ser registrados no
imobilizado e no Intangível do Instituo, ccnforme informado no item 4.2 acima descrito.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado caso o va lor contábil do ativo exceda seu valor recuperável
estimado. Para o exercício de 2020 , não foram identificados indícios de perdas para os valores registrados no ativo imobilizado.
4.4
ESTOQUES
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor liquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método
de avaliação dos estoques, usando-se o custo médio de aquisição e, em geral, ccmpreendem os insumos de utilização na operação
do Instituto (materiais de escritório, higiene , limpeza e materiais de consumo etc.), sendo que os mesmos se apresentam livres de
ônus ou gravames, sendo no curso do ano 2020 consumidos em sua totalidade.
4.5
PROVISÕES
As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante de evento passado,
seja provável que para solução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente
estimado. As provisões são constituídas , revistas e ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa nas datas das demonstrações.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos necessários para liquidar uma obrigação .
4.6
APURAÇAO DO RESULTADO
Os Superávit e Déficit são reconhecidos, mensalmente, respeitando os Princípios de Contabilidade, em especial os Princípios da
Oportunidade e da Competência. No que se refere às subvenções para custeio e investimento, estas são apropriadas em conta
do passivo, enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento em resultado. O Instituto reverte integralmente, na forma
da legislação aplicável, seus recursos na manutenção de seus objetivos.
4.7
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez
com vencimentos originais de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e
que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
4.8
CONTAS A RECEBER
O saldo de contas a receber decorrente dos contratos de gestão e está apresentado pelo custo dos valores pactuados nos
contratos, aditivos reconhecidos e não recebidos até a data das demonstrações contábeis, líquido das estimativas de perdas.
4.9
FORNECEDORES
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adqu iridos de fornecedores no curso
normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso
contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circu lante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo
e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.
4.10 ISENÇAO TRIBUTÁRIA
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O IGPR, por ser uma entidade de interesse social e sem fins lucrativos, é isento do recolhi mento de impostos e contribu ições. A
isenção tributária do Instituto inclui o Imposto de Renda (IR), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) de atos próprios.
O Instituto também não está sujeito ao recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), exceto no caso
das retenções efetuadas de acordo com o Código Tributário Municipal.
Os recolhimentos do INSS patronal, do FGTS e do PIS ocorrem normalmente sobre a folha de pagamento, sendo a alíquota do
PIS determinada em 1% das verbas da folha sujeita à incidência.
4.11 SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL
Conforme estabelecido na NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais, o Instituto reconhece as transferências
de recursos oriundas do contrato de gestão 098/2018/SES/GO conforme o cumprimento passado ou futuro de certas condições
relacionadas às atividades operacionais de gestão do CRE.
As subvenções governamentais são reconhecidas da seguinte forma:
1)
A subvenção que não impõe condições de desempenho futuro sobre a entidade recebedora é reconhecida
como receita quando os valores da subvenção forem líquidos e certos:
li)
A subvenção que impõe determinada condição de desempenho futuro sobre a entidade é reconhecida como
receita apenas quando as condições de desempenho forem atendidas;
Ili)
As subvenções recebidas antes dos critérios de reconhecimento de receitas serem satisfeitos são reconhecidas
no passivo, ou no ativo deduzindo o valor contábil do ativo relacionado. A entidade mensura as subvenções
pelo valor justo do ativo recebido ou recebível.
4.12 GESTÃODERISCOS
As atividades do IGPR o expõem a diversos riscos , para tanto, estes são regularmente monitorados a fim de avaliar os impactos
sobre os seus resultados . A administração do Instituto examina e revisa informações relacionadas com o gerenciamento dos riscos
incluindo os procedimentos e práticas aplicadas no control e dos mesmos. A seguir a conceituação dos principais riscos inerentes
às atividades do Instituto.
(a) RISCO DE LIQUIDEZ
Este tipo de risco assume duas formas: risco de liquidez de mercado e risco de liquidez de fluxo de caixa. O primeiro é a
possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em tempo razoável e sem perda significativa de
valor. O segundo está associado à possibilidade de falta de recursos para honrar os compromissos assumidos, em função da
ausência de ativos de liquidez imediata suficientes para a cobertura dos passivos imediatos.
(b) RISCO DE CREDITO
Refere-se à possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento de valores pactuados com tomadores de
empréstimos, contrapartes de contratos ou em issões de títulos.
(e) RISCO LEGAL
Está associado às perdas decorrentes de multas, penalidades ou indenizações resultantes de Ações de órgãos de supervisão
e controle, bem como perdas decorrentes de decisão desfavorável em processos jud iciais ou administrativos .
5.
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 1 o total de caixa e equivalentes de caixa do Instituto, era composto da seguinte forma:

DESCRIÇÃO
Sem restrição

(a)

Bancos

('J

~

....

e

~
o
u

o
......
o

....
'

o:...

2020

2019

616,83

16,97

616,83

16,97

º·ºº
º·ºº

0,00

Aplicações financeiras

Com restrição

-

.,.,
.,.,
.......

(b)

7.225.317,56

6.886. 142,7 4

Aplicações financeiras

7.225.31 7,56

º·ºº

6.886.142.74

TOTAL

7.225.934,39

6.886.159,71

Bancos

(a) O caixa e equivalente da caixa sem restrição refere-se às disponibilidades financeiras pertencentes ao Instituto, oriundos de
recursos próprios. E está exclusivamente representado pelo saldo disponivel em conta corrente ao encerramento do exercício em
31 de dezembro.
(b) O caixa e equivalente da caixa com restrição refere-se às disponibilidades financeiras geridas pelo Instituto, oriundos do contrato
de gestão 098/2018/SES/GO , que são utilizados exclusivamente para custear as despesas vinculadas a este . Tais recursos,
enquanto não utilizados, são mantidos em aplicações financeiras remuneradas a taxas de mercado com liquidez imediata e sujeita
a risco insignificante de mudança de valor.
6.
CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO

2020

2019

Subvenções Governamentais a Receber

3.662.020,34

65.310,29

TOTAL

3.662.020,34

65.310,29

O saldo de contas a receber decorrente do contrato de gestão e está apresentado pelo custo dos valores pactuados nos contratos
e aditivos, reconhecidos e não recebidos até a data das demonstrações contábeis, líqu ido das estimativas de perdas conforme
demonstrado abaixo:

Ano

7.

Valor da Subvenção

Glosas SESIGO

Subvenção Recebida

Subvenção a Receber

2018

2.469.446, 1O

(658.052,99)

(1 .746.082,82)

2019

19.192.556,72

(6.279. 337 , 16)

(12 .913.219,56)

65.310,29

2020

22.122.335,04

(6.328.403 ,70)

(12.197.221,29)

3.596. 710 ,05

TOTAL

43.784.337,86

(13.265. 793,85)

(26.856.523,67)

3.662.020,34

º·ºº

OUTROS CRÉDITOS
2020

2019

Adiantamento de Férias

6.411,88

0,00

TOTAL

6.411,88

0,00

DESCRIÇÃO

O saldo de contas referente a outros créditos é proveniente dos pagamentos contabilizados na conta de adiantamento de férias,
que serão apropriados no mês de janeiro de 2021 em atenção ao regime de competência.
8.
IMOBILIZADO
Conforme Nota 4.2 os saldos de Ativo imobilizado foram transferidos para os grupos de Ativo Compensado e Passivo Compensado ,
pelo valor histórico, levando em consideração a orientação da SES-GO que em seu oficio de nº 263512020, orientou que toda
aquisição deve ser reconhecida em conta de resu ltado, uma vez que o bem não pertence ao Gestor do CRE. Os bens adqu iridos
com recursos do contrato de Gestão estão demonstrados na Nota 15 letras "a" e "b".
9.
FORNECEDORES

2020

DESCRIÇÃO

(b)

10.

~

......

N
.,.,

2019

(a)

21 .622,02

19.419,72

Fornecedores de serviços

(b)

456.626,27

318.089,27

478.248,29

337.508,99

IRRF si salários a recolher
IRRF si RPA a recolher
IRRF COD 1708 a recolher
PISICOFINSICSLL COD 5952 a recolher
ISS si RPA a recolher
INSS retidos/ NF a recolher
IRRF retido si Aluguel a Recolher

TOTAL

2020

2019

218.408,84

11 .365,08

0,00

3.079,00

6.094 ,62

7.874,74

38.481,64

26.215,76

º·ºº

850,00

5.551,81

9.762,30

0,00

106,84

268.536,91

59.253,72

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS
DESCRIÇÃO
Salários e ordenados a pagar
RPA a pagar

2020

2019

424.403,43

54.942,96

0,00

1.680,00

1NSS a recolher

163.399,68

26.215,42

FGTS a recolher

51.383,25

6.383,87

7.183,86

911 ,30

646.370,22

90.133,55

PI S si foi ha a recolher

TOTAL

~

.......
......

-..
~
.....
2:
.,....,
=

Os fornecedores de materiais são decorrentes de aquisições, em sua grande maioria de insumos e materiais necessários a
atividade operacional da unidade.
Os fornecedores de serviços são decorrentes da contratação de prestadores de serviços externos para executar atividades
operacionais e administrativas na gestão da unidade em atendimento ao contrato de gestão 098I2018- IGPRICRE.
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

DESCRIÇÃO

11.

.......
o
.......

Fornecedores de materiais

TOTAL
(a)

N
o

<'~
..-:,

12.

OUTRAS CONTAS A PAGAR
DESCRIÇÃO

13.

2020

2019

Aluguel a Pagar

2.646,94

2.446,58

Telefones a Pagar

6.504,39

2.675,03

TOTAL

9.151,33

5.121,61

PROVISÕES TRABALHISTAS
DESCRIÇÃO
Provisão de Ferias

2020

2019

245.448,61

30.700,00

Provisão FGTS de Ferias

19.635,70

2.455,83

Provisão INSS de Ferias

62.589,40

7.828,51

2.454,49

307,00

Provisão PIS S/Ferias

TOTAL

330.128,20

41.291,34

Por exigência do contrato de gestão nº 098/2018, e realizado a evidenciação dos valores para cobrir as provisões trabalhistas de
férias dos colaboradores do Instituto, bem como os encargos que poderão incorrer ao termino do contrato.
14. ATIVO/PASSIVO COMPENSADO
O grupo de contas do Ativo e Passivo compensado destina-se a controlar:
(a) Os bens patrimoniais recebidos da SES-GO no início da gestão do CRE; e
(b) Os bens patrimoniais adquiridos com recurso do Contrato de Gestão
(c)
A execução do Contrato de Gestão 098/20 18.
DESCRIÇÃO

2020

...

,:::

~
o
2019

Máquinas e Equipamentos de Escritório
Moveis e Utensllios
Móveis de Utensllios de Escritório

102.982 ,55

102.982,55

12.279 ,70

12.279,70

2.941,80

2.941 ,80

100.080,03

100.080,03

Equipamentos Telefônicos

230,80

230,80

Bens de Pequeno Valor

951,50

951,50

219.466,38

219.466,38

Subtotal

(b) BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO
Computadores e Periféricos

11.842,00

11 .842 ,00

Máquinas e Equipamentos

27.893,90

26.029 ,90

Moveis e Utensílios

10.641,20

8.481,20

0,00

14.559,00

50.377,10

60.912,10

Equipamentos Telefônicos em Comodato
Subtotal

(c) SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

15.

Contrato de Gestão 098/2018- CRE SES/GO

43.825.313,32

62.350.938,31

Subtotal

43.825.313,32

62.350.938,31

TOTAL

44. 095.156,80

62.631.316, 79

2020

2019

RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO
DESCRIÇÃO

o
1

(a) BENS CEDIDOS SES-GO
Computadores e Periféricos

.e....

0...

Programa Atividades de Saúde

15.1

(22.122.335 ,04)

(19.053.410,67)

Rendimentos Financeiros

15.2

(165.867,39)

(179.556 ,79)

(22.288.202,43)

(19.232.967,46)

TOTAL

Receita de Subvenção Realizada em razão da execução do Contrato de Gestão - CG 098/2018, firmado com SES-GO Secretaria Estadual de Saúde de Goiás.
15.2 Rendimentos Financeiros provenientes da aplicação dos recursos recebidos do Contrato de Gestão 098/2018 .
16. RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO
15.1

DESCRIÇÃO

Receita de Serviços Prestados
Contribuições e Doações Voluntárias
Outros Recursos Recebidos

TOTAL

2020

2019

(643 .544 ,21)

(603.502,36)

(6 .130,48)

(10.187,40)

(0,10)

(163 ,50)

(649.674,79)

(613.853,26)
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CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

17.

DESCRIÇÃO

Custos e pessoal
Provisões Trabalhistas
Custos Gerais C/ Atividade de Saúde
Bens Adquiridos com recursos do contrato de Gestão
Despesas d Glosas SES/GO
Depreciação

2020

2019

....,:::

4.568.218,82

332.161 ,72

o
......
o
ou
....,

750 .183,65

66.794 ,0 1

6.837.505,88

5.705.738,25

o

....

o..

4.024,00

46.353 ,10

6.249.362,83

6.735.711, 13

-..
o..

0,00

0,00

,-.
o:::
o..

18.409.295, 18

12.886. 758,21

2020

2019

=

-

=

TOTAL
18.

DESPESAS OPERACIONA IS
DESCRIÇÃO

Impostos e Taxas
Serviços Gerais
Outras Despesas

TOTAL

19.

60.500 ,98

78.887 ,47

1.319.917,48

1.991 .438,91

404.392 ,71

120.743 ,83

1.784.811,17

2.191 .070,21

SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO

(+) Receitas com Restrição
(+)Receitassem Restrição
(-) Custos com Programas (Atividades) de Saúde
(-) Despesas Operacionais

TOTAL

2020

2019

(22.288.202.43)

(19.232.967.46)

(649 .674 ,69)

(613.853,26)

18.409 .295, 18

12.886. 758,21

1.784 .811 ,07

2.191 .070,21

(2.743.770,87)

(4. 768.992,30)

Em 2020 o Instituto apurou um Superávit no va lor de R$2.743.770,87 (Dois milhões setecentos e quarenta e três mil setecentos e
setenta reais e oitenta e sete centavos). Como determina a legislação vigente e ás normas contábeis , o valor do superávit ou déficit
do exercício é incorporado ao Patrimônio Social da instituição. O superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, é
reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido , quando aplicável.
20. PROVISÃO PARA RISCOS PROCESSUAIS
Até 31 de dezembro de 2020 o Instituto não é parte envolvida em processos tanto na esfera administrativa como na jud icial, desta
forma não foram constituídas qua isquer provisões baseadas na expectativa de seus consultores legais e apoiadas pela
administração.
21. RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES INDEPENDENTES
A contratação dos auditores independentes deu-se pelo Instituto de Gestão Por Resultados - IGPR, órgão central de controle do
Instituto, não sendo contratados outros serviços a não ser os trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis.

22. EVENTOS SUBSEQUENTES
Covid-19- Desde o fi nal de fevereiro de 2020, o mundo vem passando por um surto da doença chamada COVID - 19 (ocas ionada
pelo Coronavirus), classificada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde· OMS. Eventuais efeitos produzidos pelas
ações governamentais para conter sua disseminação, poderão im pactar negativamente os negócios do Instituto e,
consequentemente, nas suas demonstrações contábeis. Nesse sentido, o Instituto esclarece que em consonância com o disposto
na "NBC TG 24 (R2) - Evento Subsequente", diante das atuais informações sobre essa pandem ia e considerando os potenciais
impactos na atividade econômica global , não há como mensurar nesse momento quais efeitos relevantes podem impactar suas
demonstrações contábeis, bem como extrair conclusões sobre a conti nuidade dos negócios e/ou prever estimativas contábeis
significativas. Entretanto, o Instituto segue monitorando de forma diligente toda e qualquer inform ação a respeito do tema para que
decisões tempestivas possam ser tomadas, visando minimizar seus refl exos.
Como medidas de enfrentamento a pandemia , a Administração do Instituto, adotou procedimentos de segurança tais como: tornar
o uso obrigatório de equipamentos de proteção individ ual: disponibilizar álcoo l em gel em todas as salas e áreas comum: incl usão
do módulo home office para os servidores acima de 60 anos e do grupo de risco; higienização dos ambientes com maior freq uência;
maior distanciamento das camas no plantões noturnos e está limitando a circulação de pessoas nas áreas comuns.
23. AUTORIZAÇAO PARA CONCLUSAO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Foi autorizada a conclusão das presentes demonstrações financeiras em 15 de fevereiro de 2021, as quais consideram os eventos
subsequentes ocorridos, até esta data, que pudessem ter efeito sobre estas demonstrações financeiras.
Era o que tínhamos a relata
esclarecer, em adendo ás Demonstrações Financeiras ora encerradas e apresentadas.

ef~ ( } n ~ Goiânia, 15 de fevereiro de 2021 .
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ANTONIA DE LO ROES B. C. MARTINS
PR SIDENTE
CPF: 3 3.030.411-04

THALLES BATISTA CAIXETA
CRCGO : 027447/0-5
CPF: 044.136.001 -77
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PLANO DE GESTÃO ESCOLAR DE FORMA COMPARTILHADA
(Secretaria Municipal de Educação - Organização Social)

REFERENCIAL TEÓRICO
Conforme Vygotsky (1995, p.38) "A interação face a face entre indivíduos
particulares desempenha um papel fundamental na construção do ser humano:
é através da relação interpessoal concreta com outros homens que o indivíduo
vai chegar interiorizar as formas culturalmente estabelecidas de funcionamento
psicológico."
A família é o primeiro grupo social que somos inseridos quando nascemos, e ela
é a principal responsável pelos valores e normas. Depois vamos ampliando os
contextos sociais, sendo inseridos nos grupos religiosos, jardim de infância,
escola, clubes de recreação entre outros.
Dentre essas relações a escola se torna um espaço fundamental para
trabalharmos a constituição da personalidade desses indivíduos.
Diante desse desafio que a escola enfrenta diariamente, afirma Luck (p.15), cabe
ao diretor: "garantir o funcionamento pleno da escola como organização social,
com o foco na formação de alunos e promoção de sua aprendizagem, mediante
o respeito e aplicação das determinações legais nacionais, estaduais e locais,
em todas as suas ações e práticas educacionais."
Diante a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), no seu
artigo 2° entende-se que as concepções pedagógicas devam servir de base para
a construção de uma escola de qualidade, que preza pela liberdade de aprender
e ensinar.
Segundo a Proposta Educacional do Instituto de Gestão Por Resultados (IGPR):
"A educação integral é, nesse sentido, uma estratégia histórica que visa
desenvolver percursos formativos mais integrados, complexos e completos, que
considerem a educabilidade humana em sua múltipla dimensionalidade. "
De acordo com Marx, a educação faz parte de um processo de transformação
das condições sociais, porém é condicionada pelo processo.
A escola também deve promover mudanças de paradigmas excludentes e
preconceituosos, por princípios de alteridade e de respeito à diversidade, ou
seja, o reconhecimento e valorização dos sujeitos em suas múltiplas dimensões.
Superação do etapismo e das disciplinas fragmentadas para uma educação com
base na formação humana integral como alternativa para emancipação, e
transformação da sociedade.
Para que o gestor consiga atender as necéssidades de uma escola, ele precisa
ter conhecimentos de leis que regem a educação em nosso país. Conforme
Ramos (2014) entre as dimensões que articulam a escola, devem estar explicitas
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C)
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no PPP (Projeto Político Pedagógico), quatro dessas, administrativa, financeira,
jurídica e pedagógica (LDB - 9394/96).
Para gerir uma escola de forma democrática, coletiva, dividindo
responsabilidades, fazendo com que todos(as) sintam-se participantes desse
processo, o gestor precisa elaborar o PPP (Projeto Político Pedagógico)
democraticamente, com a participação da comunidade escolar e funcionários da
escola.
"Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo com suas possibilidades e conforme os
seguintes princípios:
1-

li-

Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;
Participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares
equivalentes. (LDB, art.14, p.15, 1996).

....e:

....o
o

OBJETIVO GERAL

Contribuir para a melhoria e a democratização da unidade escolar, propiciando
qualidade ao ensino através do compromisso com o processo pedagógico,
possibilitando assim a formação de um cidadão crítico, autônomo, participativo
e atuante na sociedade da qual faz parte.

DADOS DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA

•
•
•
•

•
•
•
•

Aparecida de Goiânia é um município localizado na Região Metropolitana
de Goiânia (capital do Estado de Goiás).
Sua população estimada para 2020 é de 590.146 habitantes, sendo o
segundo município mais populoso do estado de Goiás.
Detém o terceiro maior PIB do estado de Goiás.
Em 2018, o salário médio mensal era de 2.2 salários mrnImos. A
proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de
20.5%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as
posições 50 de 246 e 51 de 246, respectivamente. Já na comparação com
cidades do país todo, ficava na posição 1289 de 5570 e 1282 de 5570,
respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de
até meio salário mínimo por pessoa, tinha 29.6% da população nessas
condições, o que o colocava na posição 230 de 246 dentre as cidades do
estado e na posição 4751 de 5570 dentre as cidades do Brasil.
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade de 95,3%
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (2017): 5,6
(Anos iniciais do ensino fundamental - Rede Pública)
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (2017): 4,6
(Anos finais do ensino fundamental - Rede Pública)
Matrículas no ensino fundamental (2018): 67.716 matrículas
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•
•
•
•
•

Matrículas no ensino médio (2018): 18.904 matrículas
Docentes no ensino fundamental (2018): 2.933 docentes
Docentes no ensino médio (2018): 1.203 docentes
Nº de estabelecimentos de ensino fundamental (2018): 171 escolas
Nº de estabelecimentos de ensino médio (2018): 59 escolas

PARA A ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA OBJETIVA:

Para a elaboração dessa proposta, será necessário identificar quais unidades
serão indicadas para participar da gestão compartilhada (Secretaria Municipal
de Educação - Organização Social);
A partir desta definição a Secretaria Municipal de Educação poderá elaborar para
o edital de chamamento o diagnóstico de cada escola definida para a gestão
compartilhada. Para apoiar esse trabalho deixamos como sugestão o seguinte
roteiro:
1. Nome e endereço da unidade escolar
2. Dimensão socioeconômica - da população, da região que se localiza a
unidade escolar
3. Dimensão pedagógica - proposta curricular do município de Aparecida
para a unidade escolar, forma de avaliação e perfil dos profissionais.
4. Dimensão administrativa - quantificar por classes e categorias todos os
profissionais da unidade escolar
5. Dimensão financeira - valor que será destinado para a Organização
Social para a gestão compartilhada da unidade escolar
6. Dimensão física - quantificar e qualificar a estrutura física da unidade.

METAS PARA A GESTÃO COMPARTILHADA

•

Assegurar a permanência dos alunos, reduzindo a reprovação e a evasão
escolar em no mínimo 20% ao ano;

•

Atualizar o PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola envolvendo a
comunidade escolar até o final do contrato de parceria;

•

Desenvolver a conscientização em relação a conservação predial e o
pertencimento do bem público;

•

Incluir as leis referentes à educação: NEA (Núcleo de Estudos de
Educação de Jovens e Adultos e Formação Permanente de Professores),
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), cultura africana e indígena
em 100% no planejamento dos professores até o final do contrato de
parceria;

•

Aumentar o número de projetos educacionais/sociais na escola em 100%
até o final do contrato de parceria;

•

Elevar o desempenho da unidade escolar referendado pela média do
IDES - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica;
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•

1ntegrar em 100% os vanos setores da escola, respeitando suas
particularidades até o final do contrato de parceria;

•

Melhorar o relacionamento interpessoal de toda a equipe e a valorização
dos professores, atingindo 80% do corpo docente;

•

Melhorar em 100% a conexão e o fluxo de informações entre toda a
comunidade escolar;

•

Criar uma cultura de participação,
pais/responsáveis nas reuniões e eventos;

•

Reformar, adequar e construir se necessário, ambientes físicos da
unidade escolar;

•

Elaborar plano de Gestão de Riscos da unidade escolar;

•

Tornar transparente os gastos da unidade escolar em 100% desde o início
do contrato de parceria.

congregando

80%
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DAS AÇÕES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Dimensão administrativa
•

Avaliação organizacional da unidade escolar por profissional ou empresa
especializada;

•

Definir um quadro de necessidades e elaborar o modelo de contratação
dos profissionais;

•

Organizar reuniões periódicas com a equipe gestora e os profissionais da
unidade escolar;

•

Implantar o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) nos processos de
trabalho da unidade escolar;
o Estabelecer a gestão organizacional da unidade escolar: Missão /
Visão / Valores;
o Definir junto com os servidores e colaboradores o Planejamento
Estratégico da unidade escolar;
o Elaborar / adequar o Regimento Interno e o Mapa de Atribuições
de Responsabilidades da unidade escolar;
o Identificar e mapear os processos de trabalho de todos os setores
da unidade escolar;
o Elaborar os Protocolos Operacionais Padrão (POP) de todos os
setores da unidade escolar
o Estabelecer ciclos de melhoria continuada (PDCA) na unidade
escolar;
o Elaborar o Mapa de Gestão de Risco, protocolos de não
conformidades e os protocolos de gestão documental da unidade
escolar;

•

Desenvolver a melhoria do relacionamento interpessoal e valorização dos
profissionais
através
de
cursos,
palestras
motivacionais
e
confraternizações;
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•

Sistematizar avaliação institucional on-line;

•

Promover a ampla participação das famílias nas reuniões, culminância de
projetos e eventos pedagógicos abertos à comunidade através de um
bom relacionamento, criatividade na criação desses eventos e busca por
parcerias;

•

Fortalecer as entidades democráticas como A.P.P. (Associação de Pais e
Professores), Conselho Deliberativo Escolar,

•

Criar utilizando como o modelo do Estado de Santa Catarina o NEPRE
(Núcleo de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências
na Escola), para atuar nas temáticas:
o DST - Doenças Sexualmente Transmissíveis
o AIDS/ SIDA - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
o Álcool
o Tabaco
o Drogas Iícitas e ilícitas
o Cultura da Paz
o Violências
o Bullying
o Educação Sexual e Reprodutiva
o Alimentação saudável
o Educação Ambiental
o Educação fiscal

•

Criação de um Grêmio Estudantil para auxiliarem na gestão participativa
e no envolvimento dos pais na escola e conselho escolar.

Dimensão financeira
•

Criação de um painel informativo e interativo para acompanhamento dos
recursos gastos;

•

Reuniões trimestrais com conselho deliberativo (Secretaria Municipal de
Educação, Organização Social e Associação de Pais e Professores para
explanar prestação de contas.

Dimensão física
•

Administrar as verbas recebidas com de acordo com o planejamento
estratégico definido pela Organização Social e aprovada pela Secretaria
Municipal de Educação;

•

Elaborar projetos (estrutural/financeiro) que será encaminhado à
Secretaria Municipal de Educação para aprovação e aporte financeiro
para investimentos não programados em contrato;

•

Envolver a comunidade no planejamento das necessidades e/ou de novos
projetos para a unidade escolar;

Dimensão pedagógica

•

Retomar conteúdos defasados, oferecendo uma recuperação eficiente e
acompanhando alunos com dificuldade de aprendizagem;

•

Fazer uso efetivo dos recursos tecnológicos que a escola disponibiliza
como instrumento de auxílio na aprendizagem;

•

Analisar os casos de reprovação, seus avanços ou retrocessos;

•

Elaborar novos projetos pedagógicos voltados à realidade dos estudantes
para que possam desenvolver suas habilidades, transformar o meio em
que vivem e conservar o espaço escolar (Exemplo: Curso de Web
designer);

•

Envolver as denominações religiosas e a associação de moradores do
bairro na campanha contra o abandono escolar;
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•

Promover reuniões de estudo da legislação que rege o PPP (Projeto
Político Pedagógico), tendo a formação integral/processo formativo e
diversidade como princípio educativo e sua aplicabilidade nas diferentes
dimensões do ambiente escolar, incluindo as leis referentes à educação;

•

Tornar o conselho de classe um espaço de reflexão pedagógica em que
pais, alunos e educadores, sintam-se envolvidos num processo capaz de
reorientar a ação pedagógica a partir de fatos apresentados e metas
traçadas pelo PPP (Projeto Pai ítico Pedagógico) ;

•

Realizar atividades com fins específicos de preparar os estudantes para
as avaliações externas como o ENEM - Exame Nacional do Ensino
Médio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se que este Plano de Gestão Compartilhada apresenta um panorama
atual e geral do que se pretende como estratégica educacional no município de
Aparecida de Goiânia.
Sabemos que mudanças tanto no ambiente interno quanto externo da escola
provocarão mudanças nos objetivos, metas e estratégias aqui apresentadas.
Este Plano propõe alternativas de solução para as dificuldades constatadas
historicamente no ensino público, e, estará sendo avaliado no final de cada ano
letivo através de reuniões específicas para este fim com a comunidade escolar,
com o propósito de fazer um diagnóstico de todos os segmentos da escola,
reavaliar as ações e listar as prioridades para o próximo ano letivo, podendo
sofrer adaptações.
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