
 

 

NOTA EXPLICATIVA 001/2022 – GESTÃO DE CONTRATOS / IBGH  

 

ASSUNTO: Relatório consolidado de contratos celebrados com terceiros no 

Portal “OS Transparência” – Secretaria de Estado de Saúde / Governo de Goiás. 

Hospital Estadual de Urgências da Região Sudoeste - Dr. Albanir Faleiros 

Machado - HURSO. 

 

Tendo em vista o Contrato de Gestão nº 114/2017 – SES/GO firmado 

entre esta Organização Social e o Estado de Goiás, através de sua Secretaria 

de Saúde, temos a informar que o Hospital Estadual de Urgências da Região 

Sudoeste - Dr. Albanir Faleiros Machado – HURSO, foi gerido pelo Instituto 

Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH até o dia 25 de janeiro de 2021. 

Considerando o Ofício 40602/2022/SES, de 24 de agosto de 2022, o 

qual solicitou ao Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH a atualização 

das informações contidas “Ios_Transparência”, bem como a adequação do portal 

ao novo padrão estabelecido pelo Parceiro Público. 

Diante do exposto, e no intuito de dar publicidade e transparência no 

referido portal, destacamos que o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – 

IBGH está sob nova gestão.  

Assim, destaca-se que, em nossos registros, não foi possível a 

localização da segunda via do relatório consolidado de contratos firmados com 

terceiros, referente ao Hospital Estadual de Urgências da Região Sudoeste - Dr. 

Albanir Faleiros Machado - HURSO, competência de dezembro de 2017. 

Entretanto, conforme disposto no item 3.7 da Metodologia de 

Avaliação da Transparência Ativa e Passiva do Tribunal de Contas do Estado de 

Goiás, 2ª Edição, junho de 2021, o Parceiro Privado deve apresentar 

informações atualizadas, mantendo o histórico, a partir de janeiro de 2018, do 

relatório consolidado de contratos celebrados com terceiros, documentos esses 



 

que, desde período descrito (janeiro de 2018), foram apresentados 

mensalmente. 

 

 Goiânia/GO, 18 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

Éverton Diemes Gonçalves Correia 

Gerente de Contratos  

IBGH – Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar 
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