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Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da F.S.C.M.F. 

(09/08/2016) 

 

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

aos nove de agosto de 2016, às 16h00, na sala de reuniões do Centro Administrativo, estando presentes os 

seguintes conselheiros: Antonio Carlos M. Ribeiro, Lírio Fábio da Silva, Vilmar Martins Medeiros, Luis 

Fernando Furirni e Gastão Pucci Pulicano, bem como a Sra. Lídia Mara Alves Araujo coordenadora 

financeira, a Sra. Nayara Ferreira Morais, assistente de prestação de contas e o Sr. Leandro Borges, 

engenheiro clínico, conforme lista de presenças anexa. O Sr. Luis Furini agradece a presença dos 

conselheiros, inicia os trabalhos e solicita a Sra. Nayara que apresente as prestações de contas dos recursos 

federais e estadual, motivo desta reunião. Prosseguindo, a Sra. Nayara, assistente de prestação de contas 

apresenta para apreciação, as prestações de contas dos recursos federais do Convênio nº 775214/2012, no 

valor de R$141.500,00 (cento e quarenta e um mil e quinhentos reais), referente à aquisição de 02 mesas 

cirúrgicas, 02 bisturi eletrônico, 02 monitores multiparâmetros, 02 detectores fetais e 01 oxímetro de pulso; 

Convênio nº 780605/2012, no valor de R$1.652.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta de dois mil 

reais), referente à aquisição de 01 tomógrafo computadorizado, 01 arco cirúrgico, 03 aparelhos de anestesia, 

03 mesas cirúrgicas elétricas e 04 focos cirúrgicos de teto com iluminação por led; Convênio nº 

773672/2012, no valor de R$450.192,18 (quatrocentos e cinquenta mil cento e noventa e dois reais e dezoito 

centavos), referente à aquisição de 01 sistema de vídeo endoscopia e 01 arco cirúrgico e o recurso estadual 

recebido através do convênio nº 260/2014 da Secretaria Estadual de Saúde, no valor de R$24.520.315,44 

(vinte e quatro milhões quinhentos e vinte mil trezentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos), 

aplicados em custeio (material de consumo e serviços de terceiros). Os conselheiros iniciam a análise 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. Servindo-se da palavra, a 

Sra. Lídia informa que em reunião realizada do Conselho Fiscal, no dia 11/04/2016 foi aprovado pelos 

membros do conselho, o processo administrativo para a venda 02 motocicletas honda/pop, renavam nº. 

00156397510 e 00117722391, placas EHK 2447 e EHK 1309, ano e modelo 2007, nas cores vermelha e 

amarela, conforme carta de avaliação da Hido Motos, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Nesse 

contexto, a Sra. Lídia dispõe brevemente sobre o anúncio no jornal Diário da Franca realizado nos dias 26 e 

27 de junho do corrente ano, esclarecendo que dois funcionários da Instituição apresentaram carta de 

intenção de compra das motocicletas, sendo ofertado para cada uma, o valor de R$1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). A Sra. Lídia apresenta também, a carta de avaliação da Brasilcar Veiculos, na qual 

informa que o valor de mercado para a compra, com toda a documentação em dia para cada uma é de 

R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), com toda a documentação em dia. Após esclarecimentos, os 

conselheiros iniciam a análise dos documentos apresentados e constatando a sua regularidade aprovam por 

unanimidade a venda das motocicletas supracitadas. Não havendo nenhum outro assunto a ser discutido, o 

Presidente agradece a presença de todos, dando por encerrada a presente reunião, e eu, Antonio Carlos M. 

Ribeiro, lavro a presente ata, que após lida e aprovada é assinada por quem de direito. Franca, 09 de agosto 

de 2016. 

 

 

 

 

 


