Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(09/06/2016)
Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada
aos nove dias do mês de junho 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 Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar da Fundação, conforme lista de presença
anexa. O Sr. José Cândido inicia a reunião agradecendo a presença de todos e comenta a sua participação
na reunião do Conselho Consultivo da CMB, realizada no dia 07/06/2016 em Brasília. Dispõe que o Sr.
Marcelo, gerente de relações institucionais está em Brasília, realizando o trabalho de captação de recursos
para o ano de 2017, e relata que neste ano não serão disponibilizadas novas verbas pelo governo federal.
Diante do atual cenário financeiro, expõe que será necessário realizar uma moratória com os fornecedores
estimada de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Informa também, que no dia de hoje
recebeu a visita dos diretores do convênio IAMSPE de São Paulo e de Franca para renegociação
contratual. Nesse momento, o Sr. José Cândido concede a palavra ao Sr. Thiago que inicia a explanação
do orçamento das projeções de resultados contábeis de 2016 e 2017, destacando os contatos realizados
pela diretoria com o governo federal e estadual que viabilizaram aproximadamente R$ 8.000.000,00 (oito
milhões de reais) do orçamento realizado para o ano de 2016. Com a palavra, o Sr. José Cândido ressalta
que contrato firmado do Sustentáveis, com o governo do Estado e a subvenção no valor de R$
6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais) concedida pela Prefeitura Municipal de Franca tiveram
uma representação significativa para a Fundação. Nesse contexto, o Sr. José Cândido informa que o
contrato do Sustentáveis foi renovado com vigência de seis meses, sendo o início à partir do mês de julho
e o término no mês de dezembro de 2016. Servindo-se da palavra, o Dr. Alan relata que nesta semana
reuniu-se com os representantes da Caixa Econômica Federal para tratar sobre o desbloqueio do caução
do empréstimo contratado anteriormente, e esclarece que este poderá ser liberado mediante a uma
garantia real. Nesse contexto, relata que também está em trâmite judicial à recuperação do depósito do
PIS estimado em R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). Prosseguindo, o Sr. José Cândido
concede a palavra ao Sr. Thiago que inicia a apresentação da proposta para adequação contratual dos
atendimentos SUS, com o apoio de projeção gráfica para facilitar o entendimento de todos, destacando e
esclarecendo os principais pontos. Com a palavra, o Sr. José Cândido coloca em votação a proposta para
adequação contratual dos atendimentos SUS, sendo aprovada por unanimidade entre os membros da
diretoria administrativa. Assim, o Sr. José Cândido informa que a proposta supramencionada será
encaminhada para a apreciação e aprovação do Conselho de Administração da Fundação. Finalizando a
reunião, o Sr. José Cândido convida a todos para participarem dos eventos que serão realizados no
decorrer da próxima semana em comemoração aos 119 anos da Fundação. Nada mais a acrescentar, deuse 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, 09 de junho de 2016.
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