Ata da Reunião do CONSELHO FISCAL do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio
Grande do Norte realizada em vinte e seis de Janeiro de dois mil e vinte um.
No dia vinte e seis do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte um, reuniu-se o Conselho
Fiscal do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte - COSEMS/RN,
na sala de reuniões situada na sede da instituição, que tem endereço na Avenida Ayrton
Senna, sala 01, nº 380, Capim Macio, Natal – RN, CEP 59080-100, e que se fizeram presentes
as seguintes Conselheiros Fiscais: Sr. ALEXANDRE INACIO DA SILVA - 1° membro Titular, a Sra.
GRACIANA CLECIA DANTAS – 2º membro titular - juntamente com o Sra. DÉBORA COSTA DOS
SANTOS -Diretora Financeira do COSEMS/RN, Sra. MARIA ELIZA GARCIA SOARES – Presidente
Cosems RN e o Sr. CARLOS ALBERTO FERREIRA DA CRUZ-Contador . A reunião foi iniciada pela
Senhora Diretora Financeira às 14:00h, que dando início aos trabalhos, cumprimentou os
presentes, agradeceu a presença de todos e mencionou o propósito da reunião que é o exame
e pronunciamento do Conselho Fiscal acerca dos Relatórios de Prestação de Contas do
COSEMS/RN no período de setembro a dezembro de dois mil e vinte, disponibilizando para a
análise dos Conselheiros Fiscais os balancetes financeiros deste período, demonstrados por
tipos de receitas, inclusive contendo as especificações das contribuições e rendimentos. No
lado das despesas, apresentou todos os elementos, com destaque para os itens Despesas
Administrativas, Diárias, Encargos Sociais, Folha de Funcionários, Impostos, Passagens, Serviço
de Terceiros de Pessoa Física e de Jurídica, e Tarifas Bancárias, sendo visto pelas conselheiras
que no período analisado obteve o COSEMS uma receita de R$ 434.178,05 (quatrocentos e
trinta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e cinco centavos), que somados ao saldo do
período anterior de R$ 296.223,62 (duzentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte e três
reais e sessenta e dois centavos), e deduzida da despesa da ordem de R$
380.289,53(trezentos e oitenta mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e três
centavos), resultou no saldo financeiro de R$ 350.112,14 (Trezentos e cinquenta mil, cento e
doze reais e quatorze centavos) para o período analisado.
Para finalizar foi apresentada aos conselheiros a proposta de parecer que pudesse atender aos
ditames do Art. 21 do Estatuto da Instituição. Os conselheiros acataram a proposição,
concluindo as análises dos balancetes financeiros. Por fim os Conselheiros decidiram pela
aprovação, por unanimidade, da Prestação de Contas referente ao período em análise. Nada
mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião da qual eu, Débora Costa dos Santos,
lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os presentes.
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_____________________________

____________________________

ALEXANDRE INACIO DA SILVA
1º Membro Titular-Conselheira Fiscal

GRACIANA CLECIA DANTAS
2º Membro Titular - Conselheira Fiscal

____________________________
DÉBORA COSTA DOS SANTOS
Diretora Financeira – COSEMS/RN

____________________________
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA CRUZ
Contador – COSEMS/RN

_______________________________
MARIA ELIZA GARCIA SOARES
Presidente – COSEMS/RN
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PARECER

Trata o presente Parecer da análise da documentação apresentada ao Conselho Fiscal do
COSEMS/RN, referente à execução financeira dos recursos utilizados no período de Setembro
a Dezembro de 2020.

O Conselho Fiscal do COSEMS/RN em análise das contas do referido período, não encontrando
impropriedades e/ou irregularidades, resolve aprovar a Prestação de Contas apresentada.

Natal/RN, 26 de Janeiro de 2021.

_______________________________
ALEXANDRE INACIO DA SILVA
1º Membro Titular-Conselheiro Fiscal

____________________________
GRACIANA CLECIA DANTAS
2º Membro Titular - Conselheira Fiscal
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Ofício nº 0138/2021 – CONASEMS
Brasília, 13/04/2021.

A Sua Senhoria a Senhora
Maria Eliza Garcia Soares
Presidente do COSEMS/RN
Avenida Ayrton Senna, 390 Loja 1 - Capim Macio. Natal/RN
CEP: 59080-100
Assunto: Encaminha Parecer nº 0019/2021.
Ilustríssima Senhora,
Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0019/2021 de
13/04/2021, que dispõe sobre a apreciação da documentação encaminhada ao
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS por esse
conselho, conforme orienta Regulamento Interno da apresentação ao CONASEMS
das Prestações de Contas dos COSEMS referente aos recursos da Contribuição de
Representação Institucional.
Atenciosamente,

Wilames Freire Bezerra
PRESIDENTE DO CONASEMS

