Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da F.S.C.M.F.
(27/01/2016)
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca,
realizada aos vinte e sete de janeiro de 2016, às 16h00, na sala de reuniões do Centro
Administrativo, estando presentes os seguintes conselheiros: Sr. Lírio Fábio da Silva, Sr. Vilmar
Martins Medeiros e Sra. Vera Lúcia Coelho Machado, bem como a Sra. Lídia Mara Alves Araujo
coordenadora financeira e a Sra. Nayara Ferreira Morais, assistente de prestação de contas,
conforme lista de presenças anexa. As ausências dos conselheiros Srs. Gastão Pucci Pulicano e
Roberto Melani Júnior foram justificadas por motivos de saúde. O Sr. Lírio Fábio da Silva
agradece a presença dos conselheiros, inicia os trabalhos e solicita a Sra. Nayara que apresente as
prestações de contas de verbas públicas municipais, motivo desta reunião. Com a palavra, a Sra.
Nayara, assistente de prestação de contas apresenta para apreciação dos membros do conselho, as
prestações de contas das verbas recebidas das Prefeituras Municipais de Franca, Pedregulho,
Rifaina e Franca, respectivamente conforme segue: Lei Municipal nº 7.483/2010, no valor de R$
3.3387.861,12 (três milhões trezentos e trinta e oito mil oitocentos e sessenta e um reais e doze
centavos), aplicados em custeio; Lei Municipal nº 8.307/2015, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais), aplicados em recursos humanos; Lei Municipal nº 8.347/2015, no valor de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), aplicados em serviços de terceiros (honorários médicos); Lei
Municipal nº 2.511/2015, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), aplicados em
custeio (material de consumo); Lei Municipal nº 1.687/2015, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais), aplicados em custeio (material de consumo) e Lei Municipal nº 1.687/15, no valor de R$
18.000,00 (dezoito mil reais), aplicados em custeio. Nesse momento, os conselheiros iniciam a
analise das documentações apresentadas e constatando a sua regularidade aprovam por
unanimidade todas as prestações de contas supracitadas, sendo estas devidamente assinadas e o
parecer elaborado. Não havendo nenhum outro assunto a ser discutido, o Presidente agradece a
presença de todos, dando por encerrada a presente reunião, e eu, Vera Lúcia Coelho Machado,
lavro a presente ata que após lida e aprovada é assinada por quem de direito. Franca, 27 de janeiro
de 2016.
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