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Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, 

realizada aos treze de outubro 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 os convidados Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar e a Srta. Liliane 

da Silva Sato, gerente de hospitalidade da Fundação, conforme lista de presença anexa. Iniciando 

a reunião, o Sr. José Cândido agradece a presença de todos e solicita a Srta. Liliane que 

apresente os indicadores da gerência de hospitalidade, conforme a pauta do dia. Servindo-se da 

palavra, a Srta. Liliane agradece o convite e a presença de todos, e com o apoio de projeção 

gráfica inicia a explanação do conceito da gerência de hospitalidade, o sistema de desempenho 

de indicadores da gerência de hospitalidade, destacando: as áreas de gestão; o headcounth dos 

colaboradores; o acompanhamento do realizado x orçado; o custo do transporte; custo total da 

limpeza; o custo da mensal da roupa lavada; o custo da lavanderia interna; o custo do serviço de 

nutrição e dietética (SND); o custo do consumo de energia elétrica; o custo do consumo de água; 

o custo do consumo de gases medicinais; o custo com manutenções; os registros e as resoluções 

das ordens de serviços; as evoluções das atividades de auditorias de grandes temas; o 

cronograma de execução do controle de acessos no complexo Santa Casa; as participações dos 

kaizens visando a melhoria contínua dos processos e fluxos no complexo Santa Casa e os 

treinamentos realizados com os colaboradores de sua equipe. Na sequência, o Sr. Thiago expõe 

brevemente os critérios utilizados para a entrega de novos serviços, destacando a fase inicial do 

projeto, o cronograma de execução dos serviços e a entrega do serviço para o efetivo uso para o 

qual foi planejado. Ainda nesse contexto, o Dr. Marcelo comenta que a organização, a limpeza, o 

reparo diário de pequenos itens são fatores de fundamental importância agregando valor aos 

pacientes, acompanhantes e visitantes que passam pela Instituição. Dando continuidade a pauta, 

o Sr. José Cândido convida os diretores presentes para participarem do 10º Grande Leilão de 

Gado – JP Leilões, no dia 15/10 às 11h00 e da palestra que será ministrada pelo Dr. Francisco 

Balestrin, com o tem “Ética e Conduta Empresarial no Âmbito da Saúde”, no dia 17/10 às 19h00, 

no Anfiteatro da Fundação. Sr. José Cândido comenta a assinatura de dois convênios indicados 

através de emendas parlamentares, pelos Srs. José Serra e Eduardo Bolsonaro, respectivamente 

do convênio nº 836491, no valor de R$ 199.500,00 (cento e noventa e nove mil e quinhentos 

reais) para aquisição de equipamentos de T.I. e do convênio nº 836644, no valor de R$ 

580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) para aquisição do equipamento CR digitalizador de 

imagem. Informa que, será encaminhado ofício para a apreciação da Câmara Municipal de 

Franca solicitando o repasse de recursos financeiros no valor de R$ R$ 1.745.670,00 (um milhão 

setecentos e quarenta e cinco mil seiscentos e setenta reais) para a revitalização da antiga 

lavanderia que se encontra desativada, o recurso será utilizado para o custeio da reforma e 

adequação da estrutura, aquisição de equipamentos e aquisição de enxoval. Nesse momento, o 

Sr. Thiago ressalta que o recurso supracitado proporcionará a significativa diminuição dos custos 

com serviços de terceiros. O Sr. José Cândido destaca do trabalho desenvolvido pelo Sr. Marcelo 

Reis, gerente de relações institucionais com os parlamentares nas esferas federal, estadual e 
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municipal proporcionando neste ano a troca dos equipamentos obsoletos, bem como a aquisição 

de novos equipamentos para a Instituição. Encerrada a pauta, o Sr. José Cândido informa que 

não houve o posicionamento da Secretaria de Estado da Saúde – SES do recurso de impugnação 

do edital de convocação pública nº. 02/2016, processo nº. 001.0208.002283/2016 do novo 

contrato SUS, protocolado no dia 23/09 no Departamento Regional de Saúde de Franca – DRS 

VIII. Nada mais a acrescentar, deu-se por encerrada a reunião, e eu, Wagner César Ferreira, 

lavro a presente ata, que após lida e aprovada é assinada por quem de direito. Franca, 13 de 

outubro de 2016. 

 

 

 

 


