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

realizada no dia onze de janeiro de 2018, às dezessete horas e trinta minutos, na sala de reuniões do 

Centro Administrativo, sob a presidência do Sr. José Cândido Chimionato e presentes os demais 

diretores, bem como os convidados Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar da Fundação e o Sr. 

Vilmar Martins Medeiros, administrador dos Ambulatórios Médicos de Especialidade de Franca e 

Taquaritinga, conforme lista de presença anexa. A reunião é iniciada pelo presidente, Sr. José Cândido 

que agradece e informa a pauta do dia. Concedida à palavra, o Sr. Vilmar cumprimenta a todos e 

agradece o convite para participar desta reunião, e com o apoio da projeção gráfica facilitando o 

entendimento dos participantes faz a explanação da gestão do Ambulatório Médico de Especialidades 

de Taquaritinga, destacando a estrutura física correspondente a 14.280 metros quadrados, com 2.687 

metros quadrados de área construída, sendo 20 consultórios, 01 sala cirúrgica, 03 leitos pós-anestesia, 

bem como a estrutura administrativa com 70 colaboradores e aproximadamente de 20 médicos, os 

serviços prestados de consultas médicas, consultas não médicas, exames e cirurgias ambulatoriais. 

Apresenta os repasses realizados no ano de 2017 do contrato de gestão para custeio e investimento, no 

valor total de R$2.910.982,43 (dois milhões novecentos e dez mil novecentos e oitenta e dois reais e 

quarenta e três centavos), as despesas operacionais e investimentos, no valor total de R$2.219.953,25 

(dois milhões duzentos e dezenove mil novecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos). 

Informa as receitas operacionais no ano de 2017, no valor total de R$1.503.371,83 (um milhão 

quinhentos e três mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos) e as receitas operacionais 

previstas para o corrente ano de 2018, no valor total de R$6.717.422,00 (seis milhões setecentos e 

dezessete mil quatrocentos e vinte e dois reais). Sanada as dúvidas dos participantes, o Sr. Vilmar 

apresenta os resultados do Ambulatório Médico de Especialidades de Franca no ano de 2017, tais 

como, as consultas médicas, as consultas não médicas, os exames, as cirurgias ambulatoriais, a 

qualidade dos atendimentos prestados, bem como a humanização, as campanhas sócio educativa e 

ambientais e a implantação de políticas organizacionais. Apresenta também, as receitas e despesas 

operacionais de 2017, respectivamente no valor total de R$18.559.320,00 (dezoito milhões quinhentos 

e cinquenta e nove mil trezentos e vinte reais) e R$18.268.323,61 (dezoito milhões duzentos e sessenta 

e oito mil trezentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos). Finalizando, o Sr. Vilmar relata que 

as receitas operacionais permanecerão sem alterações para o ano de 2018. Após os esclarecimentos de 

dúvidas dos participantes, o Sr. José Cândido faz um breve relato dos investimentos em tecnologia 

para tornar o Complexo Hospitalar da Santa Casa de Franca no primeiro hospital digital da região. Sr. 

José Cândido comunica que nesta semana esteve em reunião na promotoria, com o Dr. Eduardo Tostes 

e solicitou o direcionamento para renegociar o financiamento anteriormente contratado com a Caixa 

Econômica Federal, face da nova proposta de financiamento com juros menores realizada pelo Banco 

Santander, e ressalta que o assunto será encaminhado para apreciação e deliberação do Conselho de 

Administração. Encerrada a pauta do dia e não havendo outros assuntos a serem tratados, 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, 11 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 


