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ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAcAO 
ESPECIFICO DA SAUDE EM GOIAS 

- REALIzAcA0 10 DE JUNHO DE 2021 

Em, 10 de junho de 2021, em atendimento a convocacao da Diretoria Executiva do 
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS 
- IPGSE, CNPJ NO 18.176.322/0001-51, datada de 01 dejunho de 2021, reuniram-
se as 18:00 horas, na sede da instituiçao na rua Avelino de Faria n° 200, Setor 
Central - Rio Verde, Estado de Goiás, CEP 75.901-140, as membros do Conselho 
de Administracao Especifico da SaUde em Goiás, para a apreciacao da Pauta da 
Reunião contida no Edital de Convocaçao - 1) Apreciaçao do RelatOrio de 
Atividades e RelatOrio Gerencial de Produçao, referente as atividades cumpridas 
na gestao do Hospital Estadual de Urgencias da Regiao Sudoeste Dr. Albanir 
Faleiros Machado, durante o mês de maio de 2021; - 2) Apreciaçao e deliberacao 
acerca da situacao e das pro vidências a serem tomadas pela Diretoria Executiva, 
diante das evidências da demonstracao econômico-financeira, que apontam deficit 
financeiro, na execucao das atividades correspondentes ao Contrato de Gestão n° 
08/2021 - SES/GO, firmado junto a Secretaria de Estado da Saüde de Go/as 
o Presidente do Conselho, senhor Thiago dos Santos Souza, CPF NO 728.494.521-
49, apOs a verificacao da Relacao de registro de presencas, declarou aberta a 
reunião, convocando a mim Marcia Martins Leão Besi, CPF NO 939.184.881-87, 
membro do Conselho, para secretariar a reunião, o Clue prontamente fiz. 
o Presidente dos trabalhos registrou a presenca do Diretor Presidente do IPGSE 
na reunião, sem direito a voto. 
Em continuidade, no cumprimento da pauta em seu item 01) fol apresentado a 
Reatôrio de Atividades e Gerencial de Produçao, referente as atividades cumpridas 
na gestao do Hospital Estadual de Urgencias da Regiao Sudoeste Dr. Albanir 
Faleiros Machado, durante a més de maio de 2021. 
Apôs as apreciacoes e aprovacoes foi determinado a seu encaminhamento, pelo 
Presidente do Conselho, a Secretaria de Estado da Saüde de Goiâs, e sua 
postagem no SItio Eletrônico do IPGSE, na página da transparéncia. 
Em cumprimento do item 2) da pauta, fol apresentado pelo Diretor Presidente do 
IPGSE, a estudo realizado pela administracao do Instituto, mesmo diante das 
dificuldades de dados, visto a estrutura organizacional, encontrada pelo IPGSE na 
assuncao das atividades de Gestão e Operacionalizacao do HURSO, Clue não 
ofereciam dados precisos e transparentes, de custos e consumos da Unidade, 
estudo este, denominado de SINTESE DA ANALISE ECONOMICA, encaminhado 
a todos as membros deste Conselho, demonstram o Valor do Repasse Mensal de 
R$ 4.973.273,51 (quatro milhOes, novecentos e setenta e três mil, duzentos e 
setenta e três reals e cinquenta e um centavos) acrescido, enquanto estiver em 
operacao, do valor estimado de R$ 670.449,00 (seiscentos e setenta mu, 	

L quatrocentos e quarenta e nove reais) referente a Unidade de UTI para tratamento 
de Covid -19, totalizando a montante de R$ 5.643.722,51 (cinco milhOes seiscentos 
e quarenta e trés mil, setecentos e vinte e dais reals e cinquenta e um centavos) a 
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valor previsto de recurso mensal para a sustentacao das atividades de gestao e 
operacionalizacao, objeto do Contrato de Gestäo no 08/2021 - S ES/GO. 
Demonstra também os Custos Mensais previstos corn: a) - Pessoal e Encargos no 
valor de R$3.554.661,25 (três milhöes, quinhentos e cinquenta e quatro mil, 
seiscentos 	sessenta 	e 	urn 	reals e vinte 	e 	cinco 	centavos); 	b) - Servicos 
Terceirizados no valor de R$2.637.182,05 (dois rnilhöes, seiscentos e trinta e sete 
mil, centa e oltenta e dois reals e cinco centavos); c) - Servicos Eventuals e 
Contingencias no valor de R$ 100.000,00 (cern mll reals) e d) - Materials e Insumos 
Hospitalares, Operacianais, Administrativos e Gerais no valor de R$2.006.868,43 ( 
dois milhOes, seis mil, oltocentos e sessenta e olto reals e quarenta e trés centavos), 
totalizando a custo mensal previsto de R$ 8.298.711,73 (alto milhöes, duzentos e 
noventa e alto mil, setecentos e onze reals e setenta e três centavos. 
Assirn, a análise econômica aponta a previsao de deficit mensal de R$2.654.989,22 
(dais rnilhOes, seiscentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e aitenta e nove 
reals e vinte e dais centavos). 
Apôs a apresentacao houveram questionamentas par parte dos membras e 
esclarecimentos par parte do Diretor Presidente, ficando deliberada pelo Conselho, 
de forma unânime, que fizesse urna representaçao junta a Secretaria de Estado da 
SaUde de Goiás - SES/GO, requerenda a equilibria financeiro do Contrata, 
inclusive, diante de prestacaa de contas especial, que demonstre as possIveis 
passivas gerados desde a data de 26 de janeiro de 2021, ate a data de sua 
apresentaçaa, ocorrido em razão desse desequillbrio financeira, para que seja 
recanhecido 	pelo 	Parceiro 	PUblico, 	evitanda 	risco a 	integridade ecanômico- 
financeira do IPGSE. Ficou também deliberado que as apuracOes sejarn efetuadas 
em regime de urgéncia, inclusive corn parecer de auditoria independente, também 
cantratada em regime de urgência, diante da gravidade da situaçãa. N 
ApOs esclarecimento e apreciaçaa, fal colocado em vataçao, tendo sido apravadas N, 

as procedimentos a serem tornados 
Nada mais tendo a se tratar fol elaborada a presente Ata que val assinada par mim, >' 

secretária da Reunião e pelo Presidente do Conselho de Adrninistracaa da 
lnstituiçao do IPGSE. 

Rio Verde - GO, 10 de junho de 2021 

THIAGO OS SANTOS SOUZA 
PRESIDENTE DO CONSELHO ESPECIFICO 

DA SAUDE EM GOIAS DO IPGSE 

CAI 
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MARCIA MARTINS LEAO BES 

MEMBRO DO CONSELHO 
SECRETARIA DA REUNIAO 
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