Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(14/04/2016)
Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca,
realizada aos quatorze de abril de 2016, 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 o convidado Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar da Fundação,
conforme lista de presença anexa. O Sr. José Cândido agradece a presença de todos iniciando a
reunião que tem como pauta as apresentações do fluxo financeiro, da produção do primeiro
trimestre de 2016 e da proposta do Convênio Regional Clínicas. Nesse momento, o Sr. José
Cândido concede a palavra ao Sr. Thiago que apresenta as informações do Sistema de
Informação Hospitalar – SIH/SUS, destacando os procedimentos cirúrgicos, a pactuação das
internações do mês de março; as informações do Sistema de Informação Ambulatorial –
SIA/SUS, destacando a produção ambulatorial, o monitoramento de ambulatório e internações
por agrupamento faturado no mês de março e o fluxo de caixa que no primeiro trimestre deste
ano, resultaram no déficit de R$ 2.018.332,84 (dois milhões dezoito mil trezentos e trinta e dois
reais e oitenta e quatro centavos). Diante de cenário apresentado, o Sr. Thiago dispõe sobre as
ações para a sustentabilidade da Fundação, e esclarece que se não houver retorno do Estado
sobre o contrato SUS, o reflexo do Programa Santas Casas Sustentáveis e da capacidade
operacional, os recursos esgotarão em julho. Na sequência, inicia a explanação dos indicadores
de custos e resultados da média do segundo semestre de 2015 divulgados pela Fehosp, com o
apoio de projeção gráfica, destacando e esclarecendo os principais pontos. Servindo-se da
palavra, o Sr. José Cândido relata que o cenário financeiro vivenciado pelas Santas Casas é
crônico. Dando prosseguimento a pauta, o Sr. José Cândido inicia a explanação da proposta
realizada pelo convênio Regional Clínicas aos colaboradores da Fundação, informando que
atualmente a Fundação subsidia 50% do valor em parceria com o plano de saúde Unimed Franca.
Após esclarecimentos de dúvidas, o Sr. José Cândido coloca em votação a proposta do convênio
Regional Clínicas, sendo deliberado e aprovado por unanimidade entre os membros da diretoria
administrativa, a sua aplicabilidade após o prazo de três meses, a contar desta reunião. Alterado
o assunto, o Sr. José Cândido dispõe brevemente a proposta encaminhada para o sindicato sobre
o acordo coletivo. Finalizando a reunião, o Sr. José Cândido informa que semanalmente tem sido
realizada reuniões entre a Fundação e os Hospitais: Unimed Franca, São Joaquim, Regional de
Franca e Alan Kardec sobre as negociações de compras com fornecedores. Nada mais a
acrescentar, 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, 14 de abril de 2016.

Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca
Santa Casa . Hospital do Câncer . Hospital do Coração

