Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(26/01/2017)
Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de
Franca, realizada aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2017, às dezessete horas e trinta
minutos, na sala de reuniões do Ambulatório Escola, sob a presidência do Sr. José Cândido
Chimionato e presentes os demais diretores, bem como os convidados Dr. Marcelo de Paula
Lima, diretor técnico da Santa Casa e Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar da
Fundação, conforme lista de presença anexa. O presidente, Sr. José Cândido Chimionato
agradece a presença de todos iniciando a reunião com a leitura da pauta do dia. Nesse
momento, o Sr. José Cândido solicita ao Sr. Thiago que proceda com a apresentação da
posição física e financeira do complexo, motivo desta reunião. Com o apoio da projeção
gráfica para facilitar o entendimento dos participantes, o Sr. Thiago faz um breve relato do
cenário financeiro da Fundação, informando o contingenciamento aplicado pelo governo do
estado de 5%, nos programas Santas Casas Sustentáveis e Pró Santas Casas, respectivamente
de R$ 2.173.915,00 (dois milhões cento e setenta e três mil novecentos e quinze reais) para
R$ 2.065.219,25 (dois milhões sessenta e cinco mil duzentos e dezenove reais e vinte e vinco
centavos) e R$ 245.700,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e setecentos reais) para R$
233.415,00 (duzentos e trinta e três mil quatrocentos e quinze reais), comunicando o
inadimplemento de duas parcelas do Pró Santas Casas. Na sequência, apresenta o déficit do
orçamento de 2017, no valor de R$ 14.898.101,00 (quatorze milhões oitocentos mil cento e
um reais), que somados aos 5% do contingenciamento, correspondente a R$ 1.450.859,00 (um
milhão quatrocentos e cinquenta mil oitocentos e cinquenta e nove reais) serão totalizados no
ano R$ 16.359.870,00 (dezesseis milhões trezentos e cinquenta e nove mil oitocentos e
setenta reais), e no mês R$ 1.362.489,14 (um milhão trezentos e sessenta e dois mil
quatrocentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos). Servindo-se da palavra, o Sr. José
Cândido dispõe brevemente a sua preocupação com o cenário financeiro da Fundação e
sugere que a apresentação supramencionada seja realizada na reunião do Comitê Gestor do
dia 27/01 para que as medidas cabíveis sejam tomadas no início do mês de fevereiro. Após os
esclarecimentos, os diretores deliberam por unanimidade para que o assunto seja
encaminhado para análise e resolução do Comitê Gestor. Terminada a pauta e não havendo
outros assuntos a serem discutidos, deu-se por encerrada a reunião, e eu, Pedro Rodrigues
Alves Pucci, lavro a presente ata, que após lida e aprovada é assinada por quem de direito.
Franca, 26 de janeiro de 2017.
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