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

realizada no dia vinte e cinco 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 o convidado Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar da Fundação, 

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. Thiago 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 do cenário financeiro da Instituição para este ano, destacando a missão 

do Complexo Hospitalar; as 17 Redes Regionais de Atenção à Saúde (RAS); a missão do Comitê 

Gestor; a produção ambulatorial; a produção das internações, bem como as obstétricas e os 

procedimentos cirúrgicos de urgência; a linha do tempo do ano de 2015; as ações para a 

sustentabilidade do Complexo; o fluxo de caixa mensal de entradas e saídas/2017; o 

contingenciamento dos Programas Pró Santas Casas e Sustentáveis no ano de 2017 e o resumo do 

fluxo de caixa/2018. Informa ainda, que não há previsão de novos recursos no âmbito estadual e 

municipal para o custeio dos serviços prestados. Terminada a apresentação, o Sr. Thiago coloca-se a 

disposição e esclarece os diversos tipos de dúvidas dos participantes. Na sequência, o Sr. José Cândido 

expõe a sua preocupação com o cenário apresentado para este ano, e informa que o assunto será 

colocado em pauta na reunião do Comitê Gestor, que será realizada no dia 26/01 para que medidas 

urgentes sejam tomadas no intuito de manter o equilíbrio econômico-financeiro da Instituição. 

Alterada a pauta, o Sr. Thiago apresenta as atividades realizadas no ano de 2017 pela administração 

hospitalar, os gerentes, coordenadores e líderes do Complexo Hospitalar da Santa Casa. Ainda neste 

contexto, o Sr. Thiago informa que nesta semana foi realizada a primeira prescrição eletrônica com 

assinatura digital no Hospital do Câncer. Encerrada a pauta do dia e não havendo outros assuntos a 

serem tratados, deu-se por encerrada a reunião, e eu, Daniel Alves Carrijo, lavro a presente ata, que 

após lida e aprovada é assinada por quem de direito. Franca, 25 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 


