
RELATÓRIO DA ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS CONSELHOS EM 
2017 

 

ASSEMBLEIAS GERAL REALIZADAS EM 2017 

 

ORDINARIA 

Dia 29/03/2017 – 1. Prestação de contas do conselho de administração referente 

ao exercício de 2016, acompanhadas do parecer do conselho fiscal, 

compreendendo Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial Geral, 2. 

Apresentação do Planejamento estratégico e programação anual de trabalhos 

para o ano 2017, 3. Apreciação das contas 4. Outros assuntos de interesse da 

Instituição.  

EXTRAORDINARIA 

Dia 22/08/2017 – 1. Alteração do Estatuto; 2. Renúncia e exclusão de associados; 3. 

Renuncia aos cargos; 4. Recondução de membros; 5. Admissão de novos associados; 

6. Indicação de homologação de novos nomes aos cargos; 7. Outros assuntos de 

interesse do IBGH; 

 

Dia 10/10/2017 – 1. Criação de filial 2 em Goiânia, estado de Goiás; 2. Outros 

assuntos de interesse da Instituição. 

 

Dia 20/10/2017 – 1. Alteração do Estatuto para atender São José; 2. Outros assuntos 

de interesse do IBGH. 

 

Dia 13/11/2017 – 1. Indicação de um membro para o conselho de administração 

conforme inciso III do Art. 17º do estatuto do IBGH e renúncia da atual 

ocupante do cargo; 2. Outros assuntos de interesse da Instituição. 

 

Dia 27/11/2017 – 1. Aprovação do pagamento da ajuda de custo aos membros 

do conselho de administração conforme previsto no artigo 3º, inciso VII, da Lei 

nº 1.503, de 28 de dezembro; 2. Outros assuntos de interesse da Instituição. 

 

Dia 22/12/2017 – 1. Alteração de endereço do Instituto Brasileiro de Gestão 

Hospitalar – Filial 1; 2. Outros assuntos de interesse da Instituição. 

 



REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 2017 

 

ORDINARIA 

Dia 13/03/2017 – 1. Conferencia das contas referente ao exercício de 2016, 

acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo Relatório de Gestão, 

Balanço Geral; 2. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades da entidade, 

elaborados pela diretoria e; 3. Outros assuntos de interesse da Instituição. 

 

Dia 17/07/2017 – 1. Aprovação dos Relatórios gerencias das unidades; 2. Aprovação 

do relatório de atividades desenvolvidas nas unidades de gestão; 3. Outros assuntos 

de interesse da Instituição. 

 

Dia 19/12/2017 – 1. Ações para eliminar o déficit referente ao Contrato de 

Gestão nº 093/2015 de a Araguaina – TO; 2. Aprovação do relatório de 

atividades desenvolvidas nas unidades sob gestão; 3. Outros assuntos de 

interesse da Instituição. 

 

EXTRAORDINARIA 

Dia 28/04/2017 – 1. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao 

Chamamento Público nº 001/2017 – SES/GO, objetivando o gerenciamento, a 

operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual 

Sandino  de Amorim, localizado em Jaraguá – GO, por um período de 36 (trinta e seis) 

meses. 2. Aprovação da proposta de contrato de gestão referente ao Chamamento 

Público nº 002/2017 – SES/GO, objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a 

execução das ações e serviços de saúde no Hospital de Urgências da Região Sudeste 

- HURSO, localizado na Cidade de Santa Helena de Goiás – GO, por um período de 

48 (quarenta e oito) meses. 3. Outros assuntos de interesse da Instituição. 

 

Dia 28/04/2017 – 1. Aprovação da proposta de contrato de gestão a ser firmado entre 

o IBGH e a SES/AP para gestão da UPA 24h – Porte I – Zona Sul de Macapá; 2. 

Outras matérias relacionadas á operacionalização desse contrato.  

Dia 04/12/2017 – 1. Renúncia e exclusão dos membros do conselho de 

administração; 2. Instalação do novo Conselho de Administração do IBGH e 

posse dos 07 (sete) membros citados acima, já devidamente indicados; 3. 

Eleição e posse de 02 (dois) membros de notória capacidade profissional e 



reconhecida idoneidade moral, na forma do inciso IV do artigo 17 do estatuto 

do IBGH; 4. Eleição e posse de 01 (um) membro com curso de graduação em 

saúde como representante de Instituições de ensino superior, na forma do 

inciso V do artigo 17 do estatuto do IBGH; 5. Eleição e posse do Presidente do 

Conselho de Administração do IBGH e de seu eventual substituto, como vice-

presidente, na forma do artigo 19 do Estatuto do IBGH; 6. Assuntos gerais de 

interesse do IBGH. 

 

 

ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL 

 

ORDINARIA 

Dia 27/02/2017 – 1. Apresentar relatórios das análises empreendidas nos 
documentos analisados; 2. Outros assuntos de interesse da Instituição. 

 

EXTRAORDINARIA 

Dia 00/00/2017 – Não foi necessário Reunião Extraordinária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


