Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da F.S.C.M.F.
(09/10/2018)
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Santa Casa de Misericórdia de
Franca, realizada aos nove dias do mês de outubro de 2018, às 16h30min, na sala de reuniões
do Centro Administrativo, estando presentes os conselheiros Milton de Paula Martins, Lírio
Fábio da Silva, bem como a Sra. Lídia Mara Alves Araujo, coordenadora financeira, a Sra.
Nayara Ferreira Morais Fernandes, analista de prestação de contas e o Sr. Vanderson Campos,
supervisor de controle patrimonial da Fundação, conforme lista de presenças anexa. O Sr.
Milton de Paula Martins cumprimentou a todos, justificou a ausência do Sr. João Batista de
Lima devido a compromisso firmado anteriormente e na sequência informou a pauta do dia.
Com a palavra, o Sr. Vanderson apresentou os laudos de inservibilidade para baixa
patrimonial dos bens, motivo desta reunião. Na sequência, os conselheiros analisaram toda a
documentação apresentada e constatando a sua regularidade aprovaram por unanimidade os
laudos de inservibilidade e consequente baixa patrimonial, sendo estes devidamente assinados
e o parecer elaborado. Os conselheiros deliberaram também, que havendo interessados de
outras Instituições Filantrópicas no uso dos bens e ou equipamentos apresentados na presente
reunião, estes deverão ser doados, mediante contrato de doação. Dando continuidade na pauta,
a palavra foi concedida a Sra. Nayara que apresentou a prestação de contas da verba recebida
da Secretaria de Estado da Saúde, referente ao Convênio nº 119/2015 recebidos no exercício
de 2015, no valor de R$ 9.011.219,00 (nove milhões onze mil duzentos e dezenove reais),
aplicados em custeio (material de consumo e serviços de terceiros). Os conselheiros
analisaram a documentação apresentada e constatando a sua regularidade aprovaram por
unanimidade a prestação de contas supramencionada, a qual foi devidamente assinada. Não
havendo nenhum outro assunto a ser discutido, o Presidente agradeceu a presença de todos,
dando por encerrada a presente reunião, e eu, Lírio Fábio da Silva, lavrei a presente ata, que
após lida e aprovada foi assinada por quem de direito. Franca, 09 de outubro de 2018.
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