FEDERAÇÃO DAS MISERICÓRDIAS E ENTIDADES
FILANTRÓPICAS E BENEFICENTES DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
Filiada às Confederações Internacional e Brasileira das Misericórdias

Circular nº 005/2019

Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 2019.

Ilmº Sr.
Provedor/Presidente
Assunto: Movimento Nacional para apuração do nível de endividamento das Santas
Casas e hospitais sem fins lucrativos.

Prezados (as)
Presidentes e/ou Provedores

De acordo com orientações do Diretor Geral da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos –
CMB, Sr. Spigolon, que já está sendo dado início ao Movimento Nacional para apuração do nível de
endividamento das Santas Casas e hospitais sem fins lucrativos.
Como já do conhecimento de Vossas Senhorias, a CMB e as Federações Estaduais, têm como pauta
permanente a busca de uma solução para o endividamento das santas casas e hospitais sem fins lucrativos e
já iniciaram conversações com ministros e autoridades do novo Governo Federal, os quais solicitaram dados
confiáveis sobre o valor total da dívida, por tipo e por estado.
Assim, solicitamos de Vossa Senhoria, para que nos forneçam (no menor prazo possível) a situação real de
endividamento, é de fundamental importância para o sucesso de mais essa tentativa de solução desse grave
problema.
Por favor, coloque toda a estrutura dessa Instituição nessa causa e não deixe de colaborar. Esse é o apelo do
Presidente do Conselho de Administração, da CMB, Sr. Edson Rogatti.
Estamos anexando formulário para a coleta e consolidação das dívidas, que deverá ser retornado para esse
e-mail (assessoriatecnica@femerj.org.br), impreterivelmente até o dia 15/02/19.
Informamos que a Femerj, fará a consolidação de todos os formulários, não encaminhando o nome dessa
Instituição, resgando assim, o nome da mesma.
Ressaltamos mais uma vez da importância da participação dessa Instituição, e inclusive caso não tenha
qualquer dívida.
Para quaisquer dúvidas, contactar esta Federação.
Atenciosamente,

Travessa do Paço, 23 gr. 906 e 907 (parte)
Telefone: (21) 2524-0786 Fax.: (21) 2533-7229
CEP 20.010-170 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - E-mail:femerj@femerj.org.br
CNPJ. 28.709.210/0001-72

