
3.2.5 Competências previstas no Contrato de Gestão (Artigo 6º, parágrafo 
1º, I da Lei Estadual nº 18.025/2013 e item 21, anexo II Resolução Normativa 
nº 013/2017 TCE-GO): Apresentar as competências da OS, reproduzindo a 
íntegra do trecho do Contrato de Gestão em vigência de onde as mesmas foram 
extraídas. Citar a referência da qual as competências foram extraídas (nome do 
documento, número, se houver, e data de início de sua vigência). 

 

Competências 

A Organização Social Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, no 
cumprimento de suas competências institucionais e em conformidade com sua 
identidade organizacional tem como missão, promover saúde para a sociedade 
com práticas humanizadas, equidade, transparência e educação em saúde. 
Pretende ser referência nacional em gestão e desenvolvimento da saúde através 
do trabalho humanizado de excelência, tendo como valores e premissas: 
Humanização; Ética; Transparência; Longevidade; Compromisso com Eficiência. 

No atendimento às Obrigações Contratuais, estabelece um quadro estratégico 
que aponta os Macro objetivos institucionais: 

No eixo Sustentabilidade: otimizar o uso dos recursos existentes; gerir de forma 
transparente e sustentável; e operar com efetividade o contrato de gestão com 
a SESA/AP. 

No eixo Sociedade: oferecer excelência assistencial a população com 
integralidade; aumentar a satisfação do usuário; promover a ambiência 
acolhedora, confortável e segura; e qualificar a experiencia do paciente. 

No eixo Processos: consolidar as boas práticas de governança corporativa; 
melhorar a qualidade da gestão e da assistência no estado do Amapá; e 
fortalecer a abordagem multiprofissional para o cuidado integral, seguro e 
singular;  

No eixo Pessoas e Tecnologias: buscar soluções para promover a saúde, por 
meio da pesquisa científica e da inovação tecnológica; fortalecer a cultura do 
respeito, da motivação e do engajamento; contribuir no desenvolvimento do 
sistema público de saúde, através de projetos sociais e de educação; e 
estabelecer cultura de trabalho justa e segura aos trabalhadores da saúde. 

 

Os Macro objetivos são desdobrados nos demais níveis da Organização, de 
modo que todos os gestores tenham metas no seu nível de atuação integrados 
às Obrigações Contratuais. 

(Trecho extraído do Documento de Planejamento Estratégico da Unidade 
Assistencial-Anexo/HE. Janeiro/2023) 


