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P A R E C E R 
 

                        

                A FUNDAÇÃO SUÍÇO-BAHIANA DO CORAÇÃO - FUSBAC, 

por intermédio do seu Vice-Presidente, Sr. Giorgio Pieracciani, submete à 

aprovação desta Promotoria de Justiça de Fundações, a Ata da Reunião 

Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 20/04/2004, a Ata da Reunião 

Extraordinária, realizada em 16/10/2003 e a Ata da Reunião Extraordinária de 

05/02/2004, para análise e aprovação do Ministério Público e posterior registro 

no Cartório de Registro Civil competente. 

 

01 – A análise da Ata da 1º Reunião Ordinária da Fundação 

Suíço-Bahiana do Coração, realizada em 20/04/2004, revela que estiveram 

presentes à mesma os seguintes Conselheiros: Michele Emilio Alfredo Guffi, 

Evanilson Nunes Montenegro, Giorgio Pieracciani, José Rodrigues Lustoza e 

Osvaldo Alves de Araújo, quando foram discutidas as seguintes Matérias: 

 

a) Aprovação do Balanço Patrimonial, Relatório Financeiro e 

Relatório de Atividades de 2003; 

b) Aprovação do Orçamento Financeiro de 2004; 

c) Estratégia das atividades do Ambulatório (clínica) para 

2004; 

d) Laboratório de Análise; 

e) Análise da Inauguração da Clinica e divulgação;    

f) Conselho de Ética; 



g) O que ocorrer. 

 

Após apresentação e discussão do Balanço Patrimonial, 

Relatório Financeiro e Relatório de Atividades, todos devidamente aprovados 

pelo Conselho Fiscal, foram aprovados por unanimidade.                                                          

 

                           O Orçamento Financeiro de 2004, depois de analisado e 

debatido, foi aprovado por unanimidade, com a ressalva, contudo, de que as 

atividades de exames e consultas poderiam não se realizar na projeção 

aprovada, considerando a possibilidade de início das atividades da clinica sem 

que os convênios estejam assinados, embora tudo já esteja encaminhado para 

a concretização dos mesmos. Em se concretizando tal ressalva, buscar-se-á  

recursos em doações.  

  

 Em relação à estratégia das atividades do Ambulatório 

FUSBAC para 2004, o Presidente da Fundação determinou que o documento 

deveria ser por todos analisado e que será submetido para a aprovação na 

próxima Assembléia do Conselho. 

   

                           O Presidente da Entidade submeteu à aprovação do Conselho 

o esquema do laboratório de análises, que consiste em a FUSBAC receber, 

como doação, os equipamentos necessários à montagem do laboratório e que, 

a FUSBAC ficasse comprometida durante os primeiros 36 meses a remeter, 

como participação aos doadores, 30% da receita líquida obtida com a 

realização dos exames laboratoriais nesses equipamentos. Os doadores se 

comprometeriam, após esses 36 meses, a atualizar os equipamentos que 

estivessem obsoletos e, isto ocorrendo iniciaria um novo período de remessa 

da participação de 30%. Os equipamentos antigos permaneceriam no 

patrimônio da Fundação.  

   

                           Os Conselheiros decidiram que deveriam perseguir as metas 

de fazer uma divulgação nos meios de comunicação de massa. 



 

                           Foi debatida a criação do Conselho de Ética, sendo o mesmo 

confirmado como provisório, postergando seu mandato e as indicações de 

personalidades para sua composição para o futuro Conselho da Entidade.  

               

                           Decidiu-se pela busca de financiamento para aquisição de 

aparelho de Ecocardiografia, através de um “leasing” junto aos Bancos em 

Salvador. Foi aprovada proposta de contratação de mais um funcionário com 

função especifica de buscar clientela e dar suporte às atividades 

administrativas. 

 

 02 - A análise da Ata da 2ª Reunião Extraordinária da 

Fundação Suíço-Bahiana do Coração, realizada em 16/10/2003, revela que 

estiveram presentes à mesma os seguintes Conselheiros: Michele Alfredo 

Guffi, Evanilson Nunes Montenegro, Giorgio Pieracciane, José Rodrigues 

Lustoza e Osvaldo Alves de Araújo, com a seguinte pauta:  

 

 a) Aprovação dos Balancetes e Relatórios Financeiros de abril 

a setembro de 2003; 

 b) Aprovação para contratação da Ecous Lab como parceira, 

para dar início às atividades da FUSBAC; 

 c) Aprovação das aquisições dos móveis e utensílios da 

FUSBAC; 

d) Definição para aquisições de equipamentos médicos para 

equipar a clínica e de bem imóvel para a FUSBAC. 

                Os Conselheiros, após análise acurada dos Balancetes e do 

Relatório Financeiro referentes ao exercício de abril a setembro de 2003, 

aprovaram os mesmos por unanimidade. 

 

                Quanto à proposta da Ecous Lab, o Conselheiro Giorgio 

Piaracciani explanou sobre cada tópico da oferta e, após entendimento de 

todos sobre as condições negociadas, foi aceita e aprovada por unanimidade. 



 

                Segundo declaração do Sr. Conselheiro Osvaldo Araújo, todas 

as concorrências para aquisição de móveis e utensílios foram feitas com no 

mínimo dois fornecedores e, as negociações foram fechadas com análise dos 

melhores preços e condições. Restaram, por fim, aprovadas por todos os 

presentes.  

 

                O Conselheiro Evanilson Nunes Montenegro opinou no sentido 

de que, no momento, a aquisição de um terreno seria a melhor alternativa para 

a Fundação, pois, seria mais viável para conseguir doações para a construção 

do hospital do que para a aquisição de equipamentos médicos, visto que, 

estes, a FUSBAC poderá adquiri-los através de financiamento ou por meio de 

“leasing”, pois o custo será compatível com o andamento das atividades da 

clínica, enquanto que para a construção do hospital será necessário um volume 

maior de recursos. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por 

unanimidade.  

 

                           03 - A análise da Ata da 3ª Reunião Extraordinária da 

Fundação Suíço-Bahiana do Coração, realizada em 05/02/2004, revela que 

estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Evanilson Nunes Montenegro, 

Giorgio Pieracciani, José Rodrigues Lustoza e Osvaldo Alves de Araújo. 

 

Matérias da Reunião Ordinária: 

 

a)  Aquisição dos Equipamentos; 

 b) Aprovação do Balancete, Relatório Financeiro e Relatório 

de Atividades de 2003; 

 c) Comissão de Ética; 

                            d) Contratação dos funcionários da clínica; 

                            e) Contratação dos médicos para a clínica; 

                            f) O que ocorrer. 

 



                 O Conselheiro Osvaldo Alves de Araújo apresentou os 

relatórios de concorrências para a aquisição dos seguintes equipamentos: 

computadores, impressoras, softwers operacionais, esteira ergométrica com 

sistema operacional ERGO PC 13, carro de emergência com desfibrilador e 

materiais de consumo. Todas estas aquisições foram aprovadas pelos 

presentes. 

 

                O Relatório Financeiro, o Relatório de Atividades de 2003 e os 

balancetes foram aprovados por unanimidade. 

 

                 O Sr. Giorgio Pieracciani comentou a necessidade da 

FUSBAC ter uma Comissão de Ética para avaliar os procedimentos e ações da 

Instituição, com o fito de zelar pelos princípios, valores éticos e morais, 

ressaltando a função filantrópica da Entidade. O Sr. Presidente sugeriu a 

composição da Comissão de Ética em caráter provisório para ser ratificada na 

próxima Assembléia Ordinária, sendo composta dos seguintes membros: José 

Rodrigues Lustoza, Giorgio Pieracciani e Osvaldo Alves de Araújo. A sugestão 

foi aprovada por unanimidade, constituindo-se a Comissão de Ética nesta data.  

 

                O Conselheiro Osvaldo Alves de Araújo apresentou os 

aprovados no processo de recrutamento de funcionários, sugerindo que os 

funcionários de atividades administrativas e operacionais deveriam ser 

contratados no regime da CLT. Os presentes apoiaram as indicações e o 

regime contratual. 

 

                Quanto à contratação de médicos para a clínica, o regime de 

contratação poderá ser feito de duas formas. Quando o médico já possuir 

empresa própria, o contrato entre as empresas será de prestação de serviço. A 

segunda alternativa consiste em contratar o profissional por hora trabalhada 

através da cooperativa médica, por indicação da ABM. Os presentes 

aprovaram as duas alternativas. 

  



                Assim, cumpridas as determinações legais e estatutárias, 

inclusive no que diz respeito ao quórum, fica APROVADA as atas, a fim de que 

sejam averbadas no respectivo Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

desta Comarca. 

 

  Salvador, 29 de Outubro de 2004. 

 

 
   CLÁUDIO GUSTAVO SOUSA PEREIRA 

                                 Estagiário do Ministério Público 
 

 

                           JOSÉ FERREIRA DE SOUZA FILHO 
                           2º Promotor de Justiça de Fundações 
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