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

(28/12/2016) 

 

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

realizada aos vinte e oito dias do mês de dezembro de 2016, às 16h30min, na sala de reuniões do 

Centro Administrativo, estando presentes os conselheiros, bem como a Sra. Nayara Ferreira 

Morais, analista de prestação de contas da Fundação, conforme lista de presenças anexa. O Sr. Luis 

Fernando agradece a presença de todos e solicita a Sra. Nayara que apresente a prestação de contas 

das verbas pública municipal e federal, sendo prontamente atendido. Prosseguindo, a Sra. Nayara, 

analista de prestação de contas apresenta para apreciação a prestação de contas da verba recebida 

da Prefeitura Municipal de Franca e dos Convênios Federais, respectivamente conforme segue: Lei 

Municipal nº 8.398/2016, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para aquisição 

de veiculo U.T.I. Móvel, marca Fiat, modelo Ducato Maxi Cargo/Flex, ano 2016, modelo 2017, cor 

branco banchisa; Convênio nº 814778/2014, emenda parlamentar indicada pelo Deputado Federal 

João Paulo Cunha, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), aplicados em investimento 

(aquisição de equipamentos) e o Convênio nº 807977/2014, emenda parlamentar indicada pelo 

Deputado Federal Duarte Nogueira, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), aplicados em 

investimento (aquisição de equipamentos). Os conselheiros analisam os documentos apresentados e 

constatando a sua regularidade aprovam por unanimidade as prestações de contas 

supramencionadas, sendo estas devidamente assinadas. Não havendo nenhum outro assunto a ser 

discutido, o Presidente agradece a presença de todos, dando por encerrada a presente reunião, e eu, 

Antônio Carlos M. Ribeiro, lavro a presente ata que após lida e aprovada é assinada por quem de 

direito. Franca, 28 de dezembro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


