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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Santa Casa de Misericórdia de 

Franca, realizada aos seis dias do mês de fevereiro de 2017, às 16h30, na sala de reuniões do 

AME, estando presentes todos os conselheiros, bem como a contadora, Sra. Lídia Mara Alves 

Araujo, a analista de orçamento e custo, Sra. Bianca Nascimento Rodrigues, e as assistentes 

contábeis da Fundação, Sra. Tatiane Silva de Oliveira Souza e Srta. Aline Cristina Banharelli, 

conforme lista de presenças anexa. O Sr. Luis Fernando Furini cumprimenta e agradece a 

presença dos conselheiros informando a pauta do dia. Concedida à palavra, a Sra. Lídia inicia 

a apresentação do Balanço do Contábil do Exercício de 2016 com a leitura do parecer 

elaborado pela empresa MB Auditores Independentes S.S, declarando que as demonstrações 

financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 

patrimonial e financeira da Fundação, bem como o desempenho de suas operações e os seus 

fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil. Prosseguindo, a Sra. Lídia faz a explanação do balanço de 2016, 

bem como do DRE – Demonstrativo de Resultados do Exercício, destacando os principais 

pontos do balanço, tais como, a receita operacional líquida de R$139.355.407 no custo dos 

serviços assistenciais prestados de (R$115.632.234) e nas despesas/receitas operacionais de 

(R$22.063.922) ocorrendo o superávit consolidado do exercício de R$1.659.252. Com a 

palavra, o Sr. Luis Fernando coloca em discussão a pauta do dia, e que após a constatação das 

assinaturas do Presidente, bem como da contadora Sr. Lídia na documentação apresentada 

pela empresa MB Auditores Independentes S.S, os conselheiros aprovam por unanimidade o 

Balanço Geral da Fundação do exercício de 2016. Encerrada a pauta do dia e não havendo 

nenhum outro assunto a ser discutido, o presidente agradece a presença de todos, e eu, 

Antônio Carlos M. Ribeiro, lavro a presente ata, que após lida e aprovada é assinada por quem 

de direito. Franca, 06 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


