Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(18/08/2016)
Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca,
realizada aos dezoito de agosto de 2016, às dezessete horas e trinta minutos, na sala de reuniões
do Ambulatório Escola, sob a presidência do Sr. Tony Graciano e presentes os demais diretores,
bem como o convidado Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar da Fundação, conforme
lista de presença anexa. O Sr. Tony inicia a reunião agradecendo a presença de todos e justifica a
ausência do Sr. José Cândido devido, a um compromisso firmado anteriormente. Em seguida, o
Sr. Tony solicita ao Sr. Thiago que inicie a apresentação da utilização da verba aprovada pela
Câmara Municipal de Franca, através da Lei nº 10.525, no valor de R$ 7.850.000,00 (sete
milhões oitocentos e cinquenta mil reais). Servindo-se da palavra, o Sr. Thiago agradece convite
e a presença de todos nesta reunião iniciando uma breve explanação sobre as produções de
internações e ambulatoriais, as principais causas de internação por CID 10, as internações
obstétricas, as taxas de ocupação, as taxas de permanência, as internações realizadas por vaga
zero e a compra de serviços, com o apoio de projeção gráfica para facilitar o entendimento de
todos, destacando os principais pontos colocando-se a disposição para esclarecimento de
possíveis dúvidas. Comunica que nesta semana foram encaminhados 09 pacientes em estado
grave, esclarecendo que a UTI Adulto estava com todos os leitos ocupados. Diante do fato
relatado, o Sr. Thiago informa que foi realizado boletim de ocorrência de preservação de direitos
para preservar os profissionais e a Fundação caso ocorra algum incidente com os pacientes. Na
sequência, apresenta também o início da linha do tempo do ano de 2015, destacando os
principais pontos, tais como, a perda da verba estadual do Programa Santa Casas Sustentáveis,
no mês de março, no valor de R$ 2.043.569,89 (dois milhões quarenta e três mil quinhentos e
sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), o retorno da verba estadual do Programa Santas
Casas Sustentáveis, no mês de julho com redução de 40% do valor recebido anteriormente e o
projeto de adequação de custo realizado no período de agosto a novembro, no valor de R$
844.640,42 (oitocentos e quarenta e quatro mil seiscentos e quarenta mil e quarenta e dois
centavos). O Sr. Thiago informa que as reservas de 2015 esgotaram-se no mês de março de 2016,
e ressalta que devido ao cenário vivenciado o Sr. José Cândido, bem como o Sr. Thiago
realizaram reuniões frequentes na Secretaria de Estado da Saúde – SES, na cidade de São Paulo.
Dispõe brevemente sobre as ações para a sustentabilidade do complexo hospitalar, esclarecendo
que a verba aprovada pela Câmara Municipal de Franca, através da Lei nº 10.525, no valor de R$
7.850.000,00 (sete milhões oitocentos e cinquenta mil reais) será utilizada para o pagamento de
fornecedores e ações judiciais, no valor de aproximadamente R$ 4.000.000,00 (quatro milhões
de reais) e o pagamento do 13º salário dos colaboradores, estimados no valor de R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais). Alterado o assunto, o Dr. Sidnei faz um breve relato da
visita realizada no dia 16/08 no prédio que funcionava antiga lavanderia informando que há
possibilidade desta ser reaproveitada informando que a Fundação possui 03 máquinas lavadoras
em bom estado de conservação, destacando as propostas recebidas de alguns fornecedores que
tem o objetivo de firmar parceria. Ainda, comunica que haverá a significativa redução dos gastos
dispendidos desde o incêndio da lavanderia. Servindo-se da palavra, o Sr. Aguilar comenta que o
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Lions Internacional promove ações com recursos de grande vulto ocorridos no início de cada ano
e sugere que a Fundação elabore uma proposta para a construção da nova lavanderia. Nesse
contexto, dispõe brevemente do lançamento do Lions Fest – 2016 ocorrido no dia de hoje, no
quiosque do Hospital do Coração, evento este que será realizado em prol do Hospital do Câncer
de Franca, casa do Diabético de Franca e o Lions de Franca. Informa que no intervalo da
apresentação da banda os participantes do evento serão comunicados sobre as ações realizadas
pelo Hospital do Câncer de Franca, sendo estes convidados para fazerem parte do quadro de
contribuintes do setor de telemarketing da Fundação. Finalizada a pauta do dia, o Sr. Tony
informa que a reunião da Diretoria Administrativa programada para o dia 01/09 será cancelada,
devido a sua viagem juntamente com o Sr. José Cândido à Brasília que ocorrerá no período de
30/08 as 02/09, momento em que estarão representando a Fundação na reunião do Conselho
Consultivo da CMB e no 26º Congresso Nacional das Santas e Hospitais Filantrópicos que será
realizado pela CMB. 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, 18 de agosto de 2016.

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

