ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE FRANCA, EM 2ª CONVOCAÇÃO, ÀS 18:00 HORAS DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE
2017.
Aos 16 dias de fevereiro de 2017, no anfiteatro da Santa Casa, às 18:00 horas, em 2ª
Convocação, nos termos do Estatuto é declarada instalada a presente Assembleia Geral Ordinária,
estando presente o número legal de colaboradores efetivos adimplentes, conforme assinaturas
acima e a publicação de convocação no jornal Comércio da Franca, edição do dia 03 do corrente
mês. O Sr. José Cândido Chimionato, Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia de
Franca, no exercício de suas atribuições, manifesta seus agradecimentos aos presentes e solicita à
Assembleia a indicação do presidente e secretário para composição da mesa diretora dos
trabalhos, momento em que o colaborador, Sr. Clésio Antônio Dourado, indica os nomes do Sr.
Milton de Paula Martins e Sr. Daniel Alves Carrijo, respectivamente para presidente e secretário,
sendo aceitos e aplaudidos, assumindo, assim, os seus devidos lugares. Com a palavra, o Sr.
Milton de Paula Martins agradece a sua indicação para a presidência, assim como a do Sr. Daniel
Alves Carrijo para secretário, e faz a leitura na íntegra do edital de convocação e respectiva pauta
dos trabalhos, destacando os temas que serão discutidos e deliberados: 1º) Prestação de contas do
exercício de 2016; 2º) Homologação da comissão de admissão de novos colaboradores; 3º)
Homologação da admissão de novos colaboradores e 4) Homologação da exclusão de
colaboradores efetivos. Na sequência, o presidente da Assembleia, Sr. Milton solicita a Sra. Lídia
Mara Alves Araujo, coordenadora financeira da Fundação que proceda a apresentação da
prestação de contas de 2016. Contando com o apoio da projeção gráfica para facilitar o
entendimento dos participantes, a Sra. Lídia apresenta os pareceres de aprovação Balanço Geral
do Exercício de 2016, do Conselho Fiscal e Conselho de Administração da Fundação. Em
seguida, apresenta o parecer da MB Auditores Independentes S.S, declarando que as
demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Fundação, bem como o desempenho de suas operações e
os seus fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Nesse momento, a Sra. Lídia faz a explanação do
balanço de 2016, bem como do DRE – Demonstrativo de Resultados do Exercício, com apoio
da projeção gráfica facilitando o entendimento dos participantes, dando destaque aos principais
pontos e colocando-se a disposição da Assembleia para dirimir as possíveis dúvidas. Após
esclarecimentos de dúvidas e não havendo mais nenhuma manifestação, o presidente coloca em
votação a prestação de contas do exercício de 2016, sendo aprovada por aclamação em
unanimidade. O presidente da assembleia informa que o artigo 21 do estatuto da Fundação
determina que a apreciação das contas deve ser feita em Assembleia Ordinária para esse fim,
motivo pelo qual os demais itens da pauta ficam prejudicados e serão apreciados oportunamente
em outra Assembleia a ser convocada. Terminada a pauta do dia, o presidente da assembleia
concede a palavra ao Sr. José Cândido que reafirma a aprovação do Balanço Geral do Exercício
de 2016, pelos membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração da Fundação,
destacando o superávit no valor de R$ R$ 1.659.252 ocorrido no ano, devido à parceria
reestabelecida com a Prefeitura Municipal de Franca e Secretaria Municipal de Saúde. Em
seguida, comunica que no dia 02/02/2017 foi realizado pela Prefeitura Municipal de Franca, o
repasse do recurso financeiro no valor de R$ 1.000.000,00, sendo este utilizado para o
adimplemento das obrigações com os fornecedores em atraso. Nesse contexto, informa que no dia
14/02/2017 foi aprovado pela Câmara Municipal de Franca o segundo repasse financeiro, no valor
supracitado e brevemente será publicado no Diário Oficial do Município. Sr. José Cândido expõe
os contingenciamentos dos recursos financeiros repassados, realizados em 2017 pelo governo do
Estado, quais sejam 5% nos programas Santas Casas Sustentáveis e Pró Santas Casas e 2,7% na
Terapia Renal Substitutiva - TRS, representando respectivamente o valor de R$ 108.695,75, R$
12.285,00; 15.057,80 e totalizam o valor mensal de R$ 136.038,55 dos repasses abaixo do
pactuado, sem considerar o inadimplemento de duas parcelas dos programas Santas Casas
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Sustentáveis e Pró Santas Casas. Neste contexto, o Sr. José Cândido comenta que novos cortes
poderão ocorrer, citando como exemplo, os repasses da produção médica. Alterado o assunto, o
Sr. José Cândido expõe que serão realizadas em breve as inaugurações, sendo o Ambulatório
Escola do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-Facef e os leitos da ala nova do
Hospital do Coração. Franqueada a palavra e ninguém mais se manifestando, o presidente
agradece a presença de todos e solicita ao secretário que proceda a lavratura da presente ata, que
lida e aprovada, é assinada por quem de direito. Franca, 16 de fevereiro de 2016. (a) Milton de
Paula Martins; (a) Daniel Alves Carrijo.
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