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Conselho de Secretaries 
Municipals de Saiide do 
Estado de Roraima

COSEMS-RR

1 - Marco Normative:

Foi seguido o Regulamento do CONASEMS para presta9ao de Contas dos COSEMS.

2 - Base de Dados:
A. Periodo: Janeiro, fevereiro, margo e abril de 2021;
B. Diretrizes e objetivos: Extraidos do Plano Anual 2021 deste COSEMS/RR;
C. A^oes e Metas: Utilizou-se a Programa9ao Anual 2021 contabilizada segundo o registro de 
atividades institucional;
D. Despesa deferida: Relatorio do 1° Quadrimestre de 2021 aprovado pelo Conselho Fiscal do 
COSEMS/RR;

3 - Destaques

O Quadrimestre inicia com elei9ao para nova Diretoria do COSEMS/RR, ainda marcado pelo 

enfrentamento da pandemia do COVID-19 e a chegada de novos Gestores Municipais de Saiide. 

Momento recheado de indaga9oes, reflexoes e repensar o caminhar no SUS, pois sabe-se que e um 

caminho que sofre constante ataques de diferentes ordens sociais, economicas e politicas, onde 

gestores e profissionais precisam estar fume na postura tecnica, administrativa e de responsabilidade 

com usuario cidadao que acessa o Sistema Unico de Saiide nos diferentes niveis de Aten9ao a Saiide.

A nova Diretoria e equipe constituida neste COSEMS trouxe olhar diferenciado para o 

trabalho do Apoio, de maneira clara, dialogada, participativa, baseada no planejamento institucional e 

nas necessidades dos municipios, assim como o repensar o papel desta institui9§o no cenario da Saiide 

Piiblica no estado de Roraima. E a partir destas iniciais conversas e decisoes tecnicas foi elaborado 

Diagnostico Situacional das Gestoes municipais, por meio de levantamentos, questionarios e 

observa9oes para orientar a nova gestao nas conduces operativas e tecnicas, sendo definido pela 

equipe e presidencia os seguintes elementos: Rede Assistencial, Aten9ao Basica, Instrumentos de 

Gestao, Financiamento, assim como a elabora9ao de um questionario para tra9ar o perfil dos gestores 

municipais de saiide, ja aplicado em fase de analise, esses documentos estao sendo a biissola para o 

planejamento de a9oes do Apoio, area tecnica e direcionamentos na perspectiva de defesa e apoio para 

constni9ao do SUS nos diferentes municipios.
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Conselho de Secretarias 
Municipals de Saude do 
Estado de Roraima

COSEMS-RR
A equipe tecnica definiu as prioridades, baseadas nos objetos a serem elencados no relatorio, 

com foco inicial no Programa Previne Brasil, COVID-19, Instrumentos de Gestao, entre outros, com 

defini^oes de agendas intemas e extemas, presenciais e in loco para o ano de 2021.

Enfim, conclui-se que o periodo registrou importantes iniciativas e resultados da atuagao do 

COSEMS/RR, que se mantem no arduo objetivo de garantir o SUS, com fortalecimento da gestao nos 

municipios, baseado na realidade da Saude, Gestao e Capacidade Instalada. sabe-se que o cenario 

vivido e critico nas diferentes Politicas Publicas, mas e preciso manter os municipios com a luz acessa 

pelo oferecimento de uma saude Publica que garanta os principios do SUS e lute contra as inequidades.

Missao

Fortalecer a gestao municipal, promovendo articula^oes e pactuaijoes tecnicas, priorizando os 
Principios e Diretrizes do Sistema Unico de Saude.

VISAO

Ser reconhecido como referencia para pactua9oes em Politicas Publicas de Saude.

VALORES

Confiabilidade, Comprometimento e Coopera9ao entre os municipios.
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Conselho de Secrelarias 
Municipals de Saude do 
Estado de Roraima

COSEMS-RR

4 — Diretriz: Fortalecimento as Gestores Municipals de saude do estado de Roraima.

5 - Objetivos

I- Agregar os dirigentes das Secretarias Municipals de Saude e representar os Municipios nas 

instancias do SUS;

II- Representar os gestores municipais de saude na CIB e demais instancias estadual e nacional da 

Saude Publica;

III - Apoiar os Municipios nas areas tecnica e administrativa, visando cumprir a sua competencia 

prevista na Constitui^ao Federal e na legisla^ao especifica do SUS;

IV- Disseminar aos Municipios informa9oes que possibilitem a obtenQao de recursos tecnicos e 

financeiros para o adequado funcionamento dos servi9os e 39068 de saude em sua gestao;

V- Favorecer a participa9ao da comunidade na saude, incentivando o acompanhamento dos 

usuarios dos servi90s locals de saude.

VI- Buscar formas efetivas para inicializa9ao do processo de descentraliza9ao das a9oes e serv^os 

de saude e sua regionaliza9ao, exigindo o respeito a autonomia municipal, em conformidade com a 

Constitui9ao Federal e com as normas do SUS.
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Conselho de Secretarias 
Municipals de Saude do 
Estado de Roraima

COSEMS-RR

2 - Execu^ao Or^amentaria.

EXECUCAO ORCAMENTARIA - is QUADRIMESTRE 2021

RECEITAS

VALOR
DETALHADODISCRIMINACAO VALOR TOTAL (R$)

SALDO DO PERfODO ANTERIOR 
2020

80.148,88

RECEITA is QUADRIMESTRE/2021 144.284,0564.040,00
RECEITA FINANCEIRA 

(RENDIMENTOS) 95,17

DESPESAS

V.EXECUTADO
DISCRIMINACAO DO ELEMENTO

FEVEREIRO MARCO ABRILJANEIRO

1.427,9115.461,01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.941,159.734,36

776,621.379,50ENCARGOS SOCIAIS 7.249,51 2.366,82

21,1536,47iMPOSTOS / TAX AS 363,19

TARIFAS BANCARIAS 37,2010,45
10,4552,25

SERVICO DE TERCEIRO PESSOA 
Fl'SICA 2.400,00
SERVICO DE TERCEIRO PESSOA 
JURIDICA

2.195,73
10.404,77

17.838,28 5.050,06SUB -TOTAL 2.776,1230.204,08

VALOR TOTAL (R$) 55.868,54

RESUMO

RECEITA (R$) 144.284,05

DESPESA (R$) 55.868,54

SALDO (R$) 88.415,51
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PRESOLUCAO N0 001/2021
0 Conselho Fiscal do COSEMS-RR, no uso de suns ntribul^Oes logais que Ihe sao 

conferidas no artigo 17 do estatuto social, no uso de suas alribuigGes legais:

CONSIDERANDO:

• A necessidade de envio ao CONASEMS da prestagSo de contas quadrineslral 
correspondente ao periodo de maio a agoslo de 2020, de recursos recebidos na agenca 

do Banco do Brasil, 0250-X, conta corrente 209.111-9, Portaria 220, do dia 30 de Janeiro 

de 2007, conforme solicitafSo e Deliberate CONARES 002/2018 e Resolute 

CONASEMS 004/2018;

l

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a prestapao de contas quadrimestral do COSEMS-RR, referenie ao 

periodo de Janeiro a abril de 2021;

Art. 2° Fica APROVADA a prestapSo de contas do COSEMS-RR, referente ao periodo de 

Janeiro a abril de 2021, de recursos oriundos da MAC de cada muniefpio que compoem o 

Colegiado, repassados pelo CONASEMS.

2° Esta resolupao entra em vigor na data da sua publicagSo;

4° Revogam-se as disposipdes em contr^rio.

BoaA/istgtRR, 1$ de jLnho de 2020.

IORDANO SOBRAL DlTALMEt 
Presidente do Conselho Fiscal

A
A

ELIASBKCHORNER DA SILVA 
1° Membro do Conselho Fiscal

ALEX UlM^DASILVA 

2° Membro do Conselho Fiscal

Av. Santos Dumont, 1403, Sala 32, 20andar-SSo Francisco - Boa Vista-RR - CEP: 69.305-105
E-maH: cosemsroraima@amail.com 

CNPJ: 10.446.428/0001-16

Digitalizado com CamScanner
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RELATÓRIO DE AUDITORIA DOS CONTROLES INTERNOS  
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Boa Vista, 14 de maio de 2020                                                       MRP–257/2020 
 
Sr. 
JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA 
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE RORAIMA 
Boa Vista - RR 
 
Prezado senhor, 
 
De acordo com o contrato de prestação de serviços de auditoria, realizamos 
nossos trabalhos voltados à avaliação do ambiente de controles internos do 
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE RORAIMA (“COSEMS-RR”) 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
 
O presente relatório está baseado em nosso trabalho de revisão e nas 
informações disponíveis a partir dos documentos e informações fornecidas pelos 
executivos do COSEMS-RR. 
 
Como parte integrante dos nossos trabalhos, anexamos, à presente, relatório 
contendo recomendações sobre controles internos, procedimentos contábeis e 
segurança patrimonial, decorrentes de aspectos ou assuntos que vieram ao 
nosso conhecimento quando da aplicação de determinados testes seletivos, de 
acordo com as normas de auditoria, quando de nossa visita para revisão dos 
saldos contábeis e avaliação dos controles internos do COSEMS-RR na data-base 
de 31 de dezembro de 2019. 
 
Em conformidade com as normas usuais de auditoria, revisamos e avaliamos os 
procedimentos contábeis e de controles internos existentes, com o propósito de 
determinar a época, natureza e extensão dos nossos exames de auditoria. As 
sugestões aqui apresentadas foram desenvolvidas em decorrência dessa revisão 
e avaliação.  
 
Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a colaboração recebida do 
pessoal do COSEMS-RR durante a execução dos nossos trabalhos. 
 
Colocando-nos ao dispor de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais. 
 
Atenciosamente, 
 
 
MRP AUDITORIA & CONSULTORIA S/S 
CRC DF-001326/O-4 
CNAIPJ – 000041 
CVM – 11.720 
 
 

 
 

 
Marcos de Oliveira Pereira 
Contador CRC DF-027109/O-0 
 

Ricardo da Silva Farias Passos 
Contador CRC DF-015504/O-2 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

Sumário  Ponto identificado   
Referência do 

relatório 

Demonstrações 
Contábeis 

 Balanço Patrimonial   2.1 

Demonstrações 
Contábeis 

 Demonstração do resultado do período   2.2 

Análise Patrimonial  Ativo   3.1 

Análise Patrimonial  Passivo   3.2 

Análise Patrimonial  Análise das contas de resultado   3.3 

Extratos Bancários  

Verificamos que o COSEMS/RR possui uma conta de 
aplicação financeira Banco do Brasil S/A Ag CC 11081-
7 registrada em seu balancete da qual não nos foi 
apresentada extratos, bem como não existem 
movimentações desta conta dentro do período. 

  4.1 

Circularização  

Durante a realização dos nossos trabalhos realizamos o 
procedimento de auditoria denominado confirmações 
externas (NBC TA 505), que tem como objetivo a 
obtenção de evidência de auditoria apropriada para 
as operações realizados pelas instituições financeiras. 
Uma evidência de auditoria é mais confiável quando 
é obtida de fontes independentes externas à 
entidade. 

  4.2 

Conciliação 
Bancária  

As conciliações bancárias são relatórios auxiliares e 
extra contábeis. Praticamente, todas as operações da 
entidade transitam pelas contas mantidas com 
bancos, por isso, estas conciliações representam um 
controle primordial que possibilita a imediata 
detecção de lançamentos não usuais ou não 
autorizados. 

  4.3 

O Decreto n° 
8.426/2015 

 

O Decreto n° 8.426/2015 restabelece as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes 
sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas 
jurídicas sujeitas ao regime de apuração não 
cumulativa das referidas contribuições. A partir de 01 
de julho de 2015 essas pessoas jurídicas deverão 
apurar a contribuição para a COFINS pela alíquota de 
4%. 

  4.4 

Valores a Identificar  
Verificamos que o Conselho tem registrado em seu 
grupo de contas do Ativo Pagamentos a Identificar 
que não houve movimentação no período 

  4.5 
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Sumário  Ponto identificado   
Referência do 

relatório 

Controles 
Patrimoniais do Ativo 
Imobilizado 

 

Solicitamos os relatórios patrimoniais que suportam os 
saldos da contabilidade na data-base de 31 de 
dezembro de 2019, e fomos informados que o 
COSEMS/RR não possui controles dos saldos 

  4.6 

Teste de 
recuperabilidade do 
ativo imobilizado 

 

O Conselho deve avaliar a necessidade de realizar 
ajustes contábeis em decorrência de valores não 
recuperáveis no ativo imobilizado. O valor recuperável 
é determinado para um ativo individual, a menos que 
o ativo não gere entradas de caixa provenientes de 
seu uso contínuo, que são, em grande parte, 
independentes daquelas provenientes de outros ativos 
ou de grupos de ativos. 

  4.7 

Revisão do valor 
contábil líquido dos 
bens registrados no 
ativo imobilizado 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a entidade não realizou 
a revisão do valor contábil líquido e da vida útil 
remanescente dos bens registrados no ativo 
imobilizado. 

  4.8 

Tombamento do 
Ativo Imobilizado 

 O Conselho não realiza o tombamento de seus bens.   4.9 

Custo Atribuído  

Sugerimos ao COSEMS/RR avaliar a possibilidade de 
atender o ICPC 10 – O Ativo Imobilizado e a 
Propriedade para Investimento principalmente nos 
registros contábeis do ativo imobilizado. 

  4.10 

Depreciação  
Constatamos que o COSEMS/ RR não realiza a 
depreciação de seus bens. 

  4.11 

Provisões e Princípio 
da Competência  

O conselho não vem fazendo as devidas constituições 
de obrigações das despesas. 

  4.12 

Prestação de contas 
do convênio 
formalizado junto à 
OPAS  

 

Identificamos que as prestações de contas dos 

recursos vinculados a projetos registrados no Passivo 

em duas contas no montante de R$ 88.576,50. 
  4.13 

Escrituração Contábil  

Cabe salientar que a escrituração contábil deve ser 
realizada com observância aos Princípios de 
Contabilidade e o nível de detalhamento da 
escrituração contábil deve estar alinhado às 
necessidades de informação de seus usuários 

  4.14 

Prestação de Contas 
Sem Publicidade 

 

Conforme o item 2.2.5 da Deliberação CONARES 
02/2018, compete aos COSEMS: dar publicidade, no 
sítio de internet dos conselhos, a todas as informações 
relativas as ações realizadas com os recursos da 
Contribuição 

  4.15 
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Sumário  Ponto identificado   
Referência do 

relatório 

Organograma das 
Áreas 

 

O organograma de empresa define os níveis 
hierárquicos dos colaboradores, organizando quem 
deve responder à quem na organização e a estrutura 
de seus setores. 

  4.16 

Ausência de 
Orçamento 
Formalizado 

 
Elaboração do orçamento formalizado é essencial 
para os controles internos da entidade. 

  4.17 

Obrigações 
Tributárias e 
Previdenciárias 

 
Verificamos que o COSEMS/RR não mandou em sua 
totalidade todas as obrigações acessórias. 

  4.18 

Formalização do 
Processo de Backups 

 
É necessário criar uma política formalizado de backup 
dos arquivos. 

  4.19 

CPC 26  

O objetivo do Pronunciamento Técnico CPC 26 é 
definir a base para a apresentação das 
demonstrações contábeis, para assegurar a 
comparabilidade tanto com as demonstrações 
contábeis de períodos anteriores da mesma entidade 
quanto com as demonstrações contábeis de outras 
entidades. 

  4.20 

Saldos Iniciais  
Não foi possível aplicar procedimentos de revisão de 
saldos iniciais suficientes para podermos concluir sobre 
a adequação dos registros contábeis do COSEMS/RR. 

  4.21 

Lei nº13.709/2018 
Geral de Proteção 
de Dados Pessoais 

 

Chamamos a atenção para a Lei nº13.709/2018 Geral 
de Proteção de Dados Pessoais que estabelece os 
princípios, direitos e deveres que deverão ser 
observados, daqui para frente, no tratamento de 
dados pessoais. 

  4.22 

Programa de 
Integridade 

 

Recomendamos ao Conselho implementar um 
Programa de Integridade com o objetivo de aprimorar 
a estruturação da sua governança corporativa e dos 
controles internos. A implementação de um Programa 
de Integridade é fundamental para assegurar que 
toda a organização esteja em conformidade com os 
seus princípios e valores, respaldados por leis, 
normativos e políticas internas. 

  4.23 
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2.  DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

2.1 Balanço patrimonial  em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 
 (Valores expressos em Reais) 
 
  

Ativo  31/12/2019  31/12/2018 
 Circulante    

 Caixa equivalentes de caixa 44.259  1.343 

 Pagamentos a Identificar 4.626  4.626 

  48.885  5.969 
 Não circulante    

 Imobilizado 25.559  24.901 
  25.559  24.901 

          

TOTAL DO ATIVO 74.444   30.870 

          
 

Passivo  31/12/2019  31/12/2018  
 Circulante     

 Fornecedores 1.000  1.000  

 Obrigações tributárias e 
trabalhistas. 

19.732  14.180  

 Outras Obrigações 486  627  

  21.218  15.807  

      

Patrimônio Líquido     

      

 Patrimônio Social 53.226  15.063  

  53.226  15.063  

           

TOTAL DO PASSIVO 74.444   30.870  

 
 
 

 

 

 



  

 

7 
 

2.2 Demonstração do superávit  

Período de seis meses findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018  

 (Valores expressos em Reais)  

 

31/12/2019 31/12/2018

Receita operacional sem restrição 220.471             167.889             
Receita portaria 220 220.471              167.870              
Doações -                     19                      

Custos e Despesas Operacionais (180.608)            (181.793)            
Pessoal e encargos sociais e assistenciais (110.270)            (110.281)            
Serviços de terceiros (70.293)              (71.511)              
Despesas tributárias (45)                    -                     

Resultado bruto 39.863               (13.903)              

Superávit / Déficit antes do resultado financeiro 39.863               (13.903)              

Receitas financeiras 324                    97                      
Despesas financeiras (214)                   (141)                   
Resultado financeiro 110                    (44)                    

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 39.973               (13.947)               
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3. Análise Patrimonial  
 
3.1  ATIVO 
 

Ativo é um recurso controlado pelo Conselho como resultado de eventos 

passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos 

para o Conselho. É composto por dois grupos: circulante e não circulante. 

 

Os recursos que poderão ser movimentados em até 12 meses após o 

encerramento do exercício devem ser classificados no ativo circulante, 

enquanto o ativo não circulante irá tratar de registrar os recursos 

movimentados após 12 meses do encerramento do balanço. 

 

O ativo do Conselho apresentou um crescimento em 2019 quando 

comparamos ao ano de 2018. No exercício findo em 31 de dezembro de 

2019, o ativo apresentou um crescimento de, aproximadamente, 141%, ou 

R$ 43.573,57, em termos absolutos, quando comparado com o saldo em 31 

de dezembro de 2018.  
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ATIVO CIRCULANTE 
 
 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o Ativo Circulante, teve um 

decréscimo de, aproximadamente, 719%, tendo a seguinte composição em 31 

de dezembro de 2019: 

 Caixa e equivalente de caixa: R$ 44.259,01 (90,54%); 

 Pagamentos a Identificar: R$ 4.625,61 (09,46%); 

 
Caixa e equivalente de caixa 

 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o caixa e equivalente de caixa 

apresentou um crescimento relevante a representar 90,54% do total do Ativo 

Circulante, tendo todos o montante em aplicações financeiras. 

 
ATIVO NÃO CIRCULANTE  

O Ativo Não Circulante teve um decréscimo no exercício de 2019 de 3% 

e passou a representar, em 31 de dezembro de 2019, 34% do total de 

ativos do Conselho. Tendo todo o seu montante na conta do Imobilizado. 
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3.2 PASSIVO 
 

Passivo é uma obrigação presente do Conselho, derivada de eventos 

passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da 

Entidade capazes de gerar benefícios econômicos. A classificação entre 

circulante e não circulante obedece aos mesmos critérios do ativo. 

Patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da Entidade, depois de 

deduzidos todos os seus passivos. 

 

PASSIVO CIRCULANTE  

Em termos comparativo, houve um acréscimo significativo no Passivo 

Circulante de R$ 208.257 no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 

ou, aproximadamente, 729%. 
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3.3 Análise das contas de resultado  

RECEITAS  

 

São aumentos nos benefícios 

econômicos durante o período 

contábil, sob a forma da entrada 

de recursos ou do aumento de 

ativos ou diminuição de passivos, 

que resultam em aumentos do 

patrimônio líquido. 

 

 DESPESAS  

 

São decréscimos nos benefícios 

econômicos durante o período 

contábil, sob a forma da saída de 

recursos ou da redução de ativos 

ou assunção de passivos, que 

resultam em decréscimo do 

patrimônio líquido. 

 

A análise a seguir tem por objetivo apresentar o desempenho das contas 

de resultado do Conselho durante o exercício findo em 31 de dezembro 

de 2019. Em 2019 o conselho apresentou um superávit de R$ 39.973, já em 

2018 apresentou um déficit de R$ 13.947.  
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4. NOSSOS COMENTÁRIOS 
 
4.1 Extratos bancários 
 

Verificamos que o COSEMS/RR possui uma conta de aplicação financeira 

Banco do Brasil S/A Ag CC 11081-7 registrada em seu balancete na data-

base de 31 de dezembro de 2019. Não nos foram apresentados os extratos 

bancários dessa aplicação financeira n período compreendido entre 

janeiro a dezembro de 2019. 

 

Recomendamos ao Conselho envidar esforços para obter junto ao Banco 

do Brasil os extratos da aplicação financeira ou a confirmação da 

inexistência da referida aplicação, além de realizar os ajustes contábeis 

necessários para uma adequada apresentação das demonstrações 

contábeis. 

 
Comentários da administração:  

Será providenciado os extratos dessa conta de janeiro de 2018 até 

dezembro de 2019, conta corrente e aplicação financeira e devemos 

colocar um prazo para atendimento. 

 
 
4.2 Circularização 

 
Durante a realização dos nossos trabalhos realizamos o procedimento de 

auditoria denominado confirmações externas (NBC TA 505), que tem como 

objetivo a obtenção de evidência de auditoria apropriada para as 

operações realizados pelas instituições financeiras. Uma evidência de 

auditoria é mais confiável quando é obtida de fontes independentes 

externas à entidade.  

 

Não recebemos todas as repostas solicitadas às instituições financeiras, 

referentes as informações na data-base de 31 de dezembro de 2019. 

Como consequência, ficamos limitados em saber as pessoas que tem 
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acesso a movimentação das contas bancárias, bem como validar os 

saldos bancários e avaliar a existência de passivos omissos naquela data-

base. 

Comentários da administração:  

Será solicitado retorno do banco resposta do documento enviado e 

comprovar a entrega do pedido via protocolo. 

 

4.3 Ausência de conciliações bancárias tempestivas 
 

Constatamos que o COSEMS/RR não elabora conciliações bancárias em 

forma de relatório auxiliar. Nunca será por demais ressaltar a importância 

de que se reveste a elaboração das conciliações bancárias. 

Praticamente, todas as operações da entidade transitam pelas contas 

mantidas com bancos, por isso, estas conciliações representam um 

controle primordial que possibilita a imediata detecção de lançamentos 

não usuais ou não autorizados. Nesse sentido, as conciliações devem ser 

preparadas de maneira criteriosa onde os seguintes aspectos devem ser 

observados: 

 

• devem ser preparadas por funcionário alheio às funções de 

movimentação das contas bancárias e registro das operações; 

• utilização de formulário adequado, no qual deve constar as assinaturas 

de quem preparou e de quem revisou; 

• as pendências devem ser prontamente investigadas e tomadas as 

providências para eliminá-las e; 

• deve ser mantido estreito contato com os bancos para o recebimento 

rápido dá documentação bancária (extratos, avisos, etc.). 

As informações bancárias podem ser exigidas em dois diferentes níveis. No 

primeiro nível, é exigida uma relação das contas bancárias da empresa, 

com identificação da instituição financeira, número da conta, tipo da 

conta indicando se os depósitos são em conta-corrente, conta de 

aplicação, poupança, etc. e agência. No segundo nível, são exigidas 
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cópias de extratos bancários ou de documentos equivalentes emitidos 

pelas instituições financeiras, que comprovem os saldos das contas 

bancárias (conta-corrente e aplicação), na data do encerramento do 

exercício, acompanhada de conciliação.  

Se houver pendência demonstrada na conciliação, o representante da 

entidade deve providenciar os esclarecimentos relativos a cada valor 

pendente e os esforços alocados para solucionar a pendência 

demonstrada. Em qualquer situação deve haver conciliação da conta 

mesmo que o saldo do extrato seja igual ao saldo do razão contábil. 

Segue modelo de conciliação bancária: 

Banco:
Conta Corrente nº Agência: de:
Conta Contábil nº a

( A ) ( E )
SALDO EM: VALOR: R$ SALDO EM: VALOR: R$

( B ) Débitos não considerados pelo banco ( F ) Débitos considerados pelo banco e não
MENOS: e contabilizados pela empresa. MENOS: contabilizados pela empresa.

DATA Nº CHEQUE Nº DOC. VALOR (R$) DATA Nº CHEQUE Nº DOC. VALOR (R$)

0,00 0,00

( C ) Créditos não considerados pelo  ( G ) Créditos considerados pelo banco e não
MAIS: banco e contabilizados pela empresa. MAIS: contabilizados pela empresa.
DATA Nº CHEQUE Nº DOC. VALOR (R$) DATA Nº CHEQUE Nº DOC. VALOR (R$)

0,00 0,00

C O N C I L I A Ç Ã O    B A N C Á R I A

Período

EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL

T   O   T   A   L T   O   T   A   L 

T   O   T   A   L T   O   T   A   L  

Comentários da administração:  

Visando melhorar este processo, deve ser adquirido o modelo proposto, 

onde precisará que todos os documentos fiscais que dê entrada no 

COSEMS sejam repassados até o 5º dia útil do mês subsequente ao 

Escritório de Contabilidade, portanto devem ser revistos os procedimentos 
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Administrativos e se for o caso usar a Tecnologia digitalizando os mesmos e 

inserindo na nuvem. 

Com a adoção deste procedimento não teremos como não registrar de 

forma tempestiva. 

 
4.4 Decreto n° 8.426/2015 
 

O Decreto n° 8.426/2015 restabelece as alíquotas da Contribuição para o 

PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas 

pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa 

das referidas contribuições. A partir de 01 de julho de 2015 essas pessoas 

jurídicas deverão apurar a contribuição para COFINS pela alíquota de 4%. 

De acordo com as Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, as pessoas jurídicas imunes 

a impostos ficam sujeitas ao regime cumulativo das contribuições. As 

pessoas jurídicas isentas se sujeitam ao regime não cumulativo. 

 

Constatamos que a entidade não realizou o recolhimento da COFINS 

desde julho de 2015, incidentes sobre receitas financeiras auferidas no 

período. 

 

Diante do exposto, recomenda-se o estudo jurídico do Decreto nº 

8.426/15, no que diz respeito à COFINS de 4% calculada sobre as receitas 

financeiras da entidade. 

 

Comentários da administração: 

Tal comentário compete a um Advogado realizar uma análise jurídica, ou 

verificar junto ao CONASEMS quais COSEMS estão atendendo ao Decreto 

e realizando o recolhimento.  
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4.5 Valores a Identificar 

 
Identificamos pendências de longa data referentes a pagamentos a 

serem identificados, conforme demonstrativo a seguir: 

 

Conta Dez/2018 Dez/2019 

Pagamentos a Identificar 4.625,61 4.625,61 

 

Fomos informados que os valores referem-se a pagamentos realizados por 

meio de cheques nos anos de 2015 e 2017. Recomendamos ao 

COSEMS/RR envidar esforços para regularizar a situação descrita. 

 

Comentários da administração: 

Necessária decisão do colegiado para dar baixa como despesa deve-se, 

no entanto, ser pedido cópia dos cheques ao banco antes da realização 

da reunião e entregar para a contabilidade. 

 

4.6 Controles Patrimoniais do Ativo Imobilizado 
 

O COSEMS/RR não possui controles patrimoniais para suportar os valores 

registrados no ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2019, composto 

pelas seguintes contas: 

Histórico Saldo Contábil 

INSTALAÇÕES 3.300,00 

MOBILIÁRIOS 22.259,00 

TOTAL 25.559,00 
. 

Recomendamos ao COSEMS/RR elaborar o controle patrimonial detalhado 

por item de cada grupo de contas do Ativo Imobilizado.  

 

Comentários da administração:  

Deverá ser feito levantamento Patrimonial e levantamento pela 

administração do COSEMS e repassado a contabilidade. 
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4.7 Teste de recuperabilidade do ativo imobilizado 

 
O Conselho deve avaliar a necessidade de realizar ajustes contábeis em 

decorrência de valores não recuperáveis no ativo imobilizado. O valor 

recuperável é determinado para um ativo individual, a menos que o ativo 

não gere entradas de caixa provenientes de seu uso contínuo, que são, 

em grande parte, independentes daquelas provenientes de outros ativos 

ou de grupos de ativos.  

 

O valor recuperável é determinado para a unidade geradora de caixa à 

qual o ativo pertence, a menos que o valor justo líquido de despesas de 

venda do ativo seja maior do que seu valor contábil, ou o valor em uso do 

ativo possa ser estimado como sendo próximo do valor justo líquido de 

despesas de alienação e este possa ser mensurado.  

 
Comentários da administração:  

A contabilidade deve fazer esse teste após levantamento dos bens com 

prazo máximo de 60 dias para entregar o resultado dos testes. 

  
 
 
4.8 Revisão do valor contábil líquido e da vida útil remanescente dos bens 

registrados no ativo imobilizado 

 
Na data-base de 31 de dezembro de 2019, o COSEMS/RR não realizou a 

revisão do valor contábil líquido e da vida útil remanescente dos bens 

registrados no ativo imobilizado. Como consequência, não foi possível 

formar uma opinião quanto à adequação dos valores representativos 

desses ativos naquela data.  

 

Sugerimos ao COSEMS observar os seguintes fatores na realização dos 

trabalhos de avaliação do ativo imobilizado:  
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(a) uso esperado do ativo. O uso é avaliado com base na 

capacidade esperada do ativo ou na produção física; 

 

(b) desgaste e quebra física esperada, que depende de 

fatores operacionais, como, por exemplo, o número de turnos 

para os quais o ativo é utilizado, programas de reparo e 

manutenção e o cuidado e a manutenção do ativo 

enquanto estiver ocioso; 

 

(c) obsolescência técnica ou comercial proveniente de 

mudanças ou melhorias na produção, ou de mudança na 

demanda do mercado para o produto ou serviço resultante 

do ativo; 

 

(d) limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como as 

datas de término dos arrendamentos mercantis relacionados. 

 

Lembramos que as taxas fiscais de depreciação utilizadas pela Receita 

Federal do Brasil não representam o real desgaste dos bens. Dessa forma, 

o estudo ora recomendado permitirá a adoção de taxas de depreciação 

reais, possibilitando, dessa maneira, a demonstração contábil do 

imobilizado de forma realista. Não obstante, o estudo deve ser realizado 

em conformidade com o disposto ICPC 10 – O Ativo Imobilizado e a 

Propriedade para Investimento. 

 
Comentários da administração: 

A contabilidade deve fazer revisão do valor dos bens com prazo máximo 

de 30 dias após atendimento do Item 4.7 
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4.9 Tombamento do Ativo Imobilizado 

 
Verificamos que o Conselho não realiza o tombamento dos seus bens 

imobilizados. O tombamento juntamente com o relatório auxiliar que já 

existe é importante, pois com ele fica mais fácil a identificação dos bens, o 

local aonde eles se encontram, bem como a maior facilidade de 

identificar itens que podem vir a serem extraviados. 

 

Recomendamos ao COSEMS-RR envidar esforços para realizar o 

tombamento ou emplaquetamento dos seus bens. 

 
Comentários da administração: 

A administração do COSEMS deve proceder com esse trabalho. 

 

 
 
4.10 Custo atribuído do ativo imobilizado 

 
Sugerimos ao COSEMS/RR avaliar a possibilidade de atender o ICPC 10 – O 

Ativo Imobilizado e a Propriedade para Investimento principalmente nos 

registros contábeis do ativo imobilizado. Lembramos que os ajustes 

decorrentes da adoção do custo atribuído devem ser tratados 

contabilmente como ajuste direto ao patrimônio líquido, tanto os positivos 

quanto os negativos, com efeito retroativo para fins de apresentação das 

demonstrações contábeis comparativas. 

 

A realizar esse procedimento, a Entidade deve indicar ou assegurar que o 

avaliador indicou a vida útil remanescente e o valor residual previsto a fim 

de estabelecer o valor depreciável e a nova taxa de depreciação na 

data de transição. Os possíveis efeitos da aplicação do custo atribuído 

(deemed cost) inicial apurados sobre o saldo do ativo imobilizado 

decorrentes dessa nova avaliação, devem ser contabilizados na abertura 

do primeiro exercício social em que se aplicar o Pronunciamento Técnico, 
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sendo as demonstrações contábeis apresentadas para fins comparativos 

ajustadas para considerar este novo custo atribuído. 

Os efeitos dos procedimentos de ajuste devem ser contabilizados, tendo 

por contrapartida a conta do patrimônio líquido denominada Ajustes de 

Avaliação Patrimonial. Cabe salientar que a entidade pode usar 

reavaliação efetuada quando permitida legalmente para fins de custo 

atribuído. 

 

Subsequentemente, e na medida em que os bens, objeto de atribuição de 

novo valor forem depreciados, amortizados ou baixados em contrapartida 

do resultado, os respectivos valores devem, simultaneamente, ser 

transferidos da conta Ajustes de Avaliação Patrimonial para a conta de 

Superávits ou Déficits Acumulados. 

 

O novo valor, referido no item anterior, tem o objetivo exclusivo de 

substituir o valor contábil do bem ou conjunto de bens em ou após 1º de 

janeiro de 2013. Nessa data, esse valor passa a ser o novo valor do bem 

em substituição ao valor contábil original de aquisição, sem, no entanto, 

implicar na mudança da prática contábil de custo histórico como base de 

valor. Eventual reconhecimento futuro de perda por recuperabilidade 

desse valor, conforme Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao 

Valor Recuperável de Ativos deve ser efetuado no resultado do período, 

sendo vedada a utilização da baixa contra o patrimônio líquido utilizada 

para certas reduções ao valor recuperável de ativos reavaliados. 

 

A primeira análise periódica da vida útil econômica coincide com a data 

de transição. Para os demais casos a primeira das análises periódicas com 

o objetivo de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para o 

cálculo da depreciação, exaustão ou amortização, bem como para 

determinar o valor residual dos itens, será considerada como mudança de 

estimativa (Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, 

Mudança de Estimativa e Retificação de Erro) e produzirá efeitos 
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contábeis prospectivamente apenas pelas alterações nos valores das 

depreciações do período a partir da data da revisão.  

O relatório dos avaliadores deve conter:  

 

(a) indicação dos critérios de avaliação, das premissas e dos elementos 

de comparação adotados, tais como: (i) antecedentes internos: 

investimentos em substituições dos bens, informações relacionadas à 

sobrevivência dos ativos, informações contábeis, especificações técnicas 

e inventários físicos existentes; (ii) antecedentes externos: informações 

referentes ao ambiente econômico onde a entidade opera, novas 

tecnologias, benchmarking, recomendações e manuais de fabricantes e 

taxas de vivência dos bens; (iii) estado de conservação dos bens: 

informações referentes a manutenção, falhas e eficiência dos bens; e 

outros dados que possam servir de padrão de comparação, todos 

suportados, dentro do possível, pelos documentos relativos aos bens 

avaliados; 

 

(b) localização física e correlação com os registros contábeis ou razões 

auxiliares;  

 

(c) valor residual dos bens para as situações em que a entidade tenha o 

histórico e a prática de alienar os bens após um período de utilização; e  

 

(d) a vida útil remanescente estimada com base em informações e 

alinhamento ao planejamento geral do negócio da entidade. 

 

Comentários da administração: 

Contabilidade deverá analisar a necessidade, uma vez que se tratam de 

bens como móveis e utensílios e os mesmos não necessitam de uma 

avaliação especializada, podendo ser realizada pela própria 

Administração com elaboração de laudos que permitam a contabilidade 
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mensurar o deemed cost, caso haja um bem de informática iremos utilizar 

o laudo de técnico especializado nessa área. 

   

4.11 Depreciação 

Constatamos que o COSEMS/ RR não realiza a depreciação de seus bens. 

A Depreciação corresponde ao encargo periódico que determinados 

bens sofrem, por uso, obsolescência ou desgaste natural. A taxa anual de 

depreciação de um bem, será fixada em função do prazo, durante o qual 

se possa esperar utilização econômica. 

O Pronunciamento Técnico CPC – 27 – Ativo imobilizado estabelece o 

tratamento contábil para ativos imobilizados de forma os usuários das 

demonstrações contábeis possam discernir a informação sobre o 

investimento da entidade em seus ativos imobilizados, bem como suas 

mutações. Os principais pontos a serem considerados na contabilização 

do ativo imobilizado são o reconhecimento dos ativos, a determinação 

dos seus valores contábeis e os valores de depreciação e perdas por 

desvalorização a serem reconhecidas em relação aos mesmos. 

Sobre a depreciação o Pronunciamento Técnico CPC – 27 diz o seguinte 

em seus itens 43 e 44: 

“43. Cada componente de um item do ativo imobilizado 

com custo significativo em relação ao custo total do item 

deve ser depreciado separadamente.” 

“44. A entidade deve alocar o valor inicialmente 

reconhecido de item do ativo imobilizado aos componentes 

significativos desse item e deve depreciá-los 

separadamente. Por exemplo, pode ser adequado 

depreciar separadamente a estrutura e os motores de 

aeronave. De forma similar, se o arrendador adquire o ativo 

imobilizado que esteja sujeito a arrendamento operacional, 

pode ser adequado depreciar separadamente os 
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montantes relativos ao custo daquele item que sejam 

atribuíveis a condições do contrato de arrendamento 

favoráveis ou desfavoráveis em relação a condições de 

mercado. (Alterado pela Revisão CPC 13) (A Revisão CPC 14 

alterou o título do CPC 06 (R2) para Arrendamentos e 

substituiu a expressão “arrendamento mercantil” em todo o 

pronunciamento por “arrendamento”)” 

Com relação ao Valor depreciável e período de depreciação o CPC – 27 

em seus itens 50 e 51 traz a seguinte recomendação: 

“50. O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado 

de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada.” 

“51. O valor residual e a vida útil de um ativo são revisados 

pelo menos ao final de cada exercício e, se as expectativas 

diferirem das estimativas anteriores, a mudança deve ser 

contabilizada como mudança de estimativa contábil, 

segundo o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas 

Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.” 

O método de depreciação o CPC – 27 em seus itens 60 e 61 recomenda 

que:  

“60. O método de depreciação utilizado reflete o padrão de 

consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros.” 

“61. O método de depreciação aplicado a um ativo deve 

ser revisado pelo menos ao final de cada exercício e, se 

houver alteração significativa no padrão de consumo 

previsto, o método de depreciação deve ser alterado para 

refletir essa mudança. Tal mudança deve ser registrada 

como mudança na estimativa contábil, de acordo com o 

Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, 

Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.” 
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Recomendamos ao Conselho que atenda ao Pronunciamento Técnico 

CPC – 27 e realize as devidas depreciações.  

Comentários da administração: 

A contabilidade deve proceder com o cálculo após levantamento e 

atendimento dos itens 4.6. a 4.10. 

  
4.12 Provisões e Princípio da Competência 

 

Alertamos ao departamento contábil que observe a escrituração contábil 

referente às provisões contábeis. Examinamos os razões contábeis e não 

identificamos alguns lançamentos de provisões, bem como os registros 

contábeis no passivo, tendo em vista os valores foram lançadas 

diretamente em conta de resultado sem as devidas provisões em conta do 

passivo circulante, contrariando o que dispõe o Princípio Contábil da 

Competência 

 

A título de exemplo, citamos alguns casos: 

 

 3.2.3.12 – Aluguel de Veículos – Histórico: SAT COMERCIO CNPJ:  

01.221.604/0001-20 NF 59 – Valor R$ 4.200,00. 

 

 3.2.3.99 – Despesa Eventuais– Histórico: Auditoria Contábil – Valor R$ 

2.500,00. 

 

 3.2.3.06 – Material de Escritório – Histórico: GRAFICA DINAMICA CNPJ:  

18.090.398/0001-60 NF: 2001 – Valor R$ 2.500,00. 

 

Recomendamos à Entidade que aprimore os lançamentos contábeis, 

atentando para o registro contábil, realizando as provisões mensais por 

competência no passivo circulante. 
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Comentários da administração: 

Para atendimento deste item a Administração do COSEMS RR deverá 

adotar o processo descrito no Item 4.3. 

 

 

4.13 Prestação de contas do convênio formalizado junto à OPAS 
 

Identificamos que as prestações de contas dos recursos vinculados a 

projetos registrados no Passivo em duas contas no montante de R$ 

88.576,50 não foram finalizadas em 31 de dezembro de 2018, bem como 

no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Como consequência, não 

foi possível formar uma opinião quanto à adequação dos valores 

representativos desse Passivo em no exercício de 2019. Recomendamos a 

Entidade envidar esforços de regularizar os saldos. 

 

Comentários da administração:   

A administração deve solicitar do OPAS o resultado/parecer sobre a 

prestação de contas enviada na época, caso o parecer seja aprovando a 

contabilidade deverá dar baixa contábil no registro que não influenciará 

no resultado, caso o parecer seja negativo, deverá ser visto com o 

Colegiado a devolução do que foi glosado na prestação de contas. 

 

4.14 Escrituração Contábil 

 
A escrituração contábil deve ser realizada com observância aos Princípios 

de Contabilidade e o nível de detalhamento da escrituração contábil 

deve estar alinhado às necessidades de informação de seus usuários.  

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, a escrituração 

contábil deve ser executada: 

• em idioma e em moeda corrente nacionais; 

• em forma contábil; 
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• em ordem cronológica de dia, mês e ano; 

• com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras 

ou emendas; e 

• com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua 

falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. 

 

Adicionalmente, deve conter, no mínimo: 

 

• data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil 

ocorreu; 

• conta devedora; 

• conta credora; 

• histórico que represente a essência econômica da transação ou o 

código de histórico padronizado, neste caso baseado em tabela auxiliar 

inclusa em livro próprio; 

• valor do registro contábil; 

• informação que permita identificar, de forma unívoca, todos os 

registros que integram um mesmo lançamento contábil. 

Ressaltamos que as escriturações contábeis dos fatos devem ser 

consideradas, isoladamente, portanto, se existem diversas despesas do 

mesmo evento, estes registros devem identificar de forma isolada cada 

uma das diversas despesas destinadas aquele evento. 

Comentários da administração: 

A contabilidade respeita a Interpretação Técnica Geral - ITG. 2002 R1, 

realizando os registros de acordo com a norma. 
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4.15 Prestação de contas sem publicidade 
 

Conforme o item 2.2.5 da Deliberação CONARES 02/2018, compete aos 

COSEMS: dar publicidade, no sítio de internet dos conselhos, a todas as 

informações relativas as ações realizadas com os recursos da Contribuição 

de Representação Institucional dos municípios, em obediência à Lei nº 

12.527/2011 e ao Decreto nº 7.724/2012, que regulamenta. 

 

A publicidade conforme determina a Deliberação não foi feita, com isso, 

recomendamos que o COSEMS/RR atenda aos requisitos exigidos pelas 

legislações vigentes. 

 

Comentários da administração: 

Deverá ser publicado no jornal de grande circulação e no Diário Oficial do 

Estado o Balanço Patrimonial, com previsão orçamentária anual para isso. 

O COSEMS irá levantar o custo da publicação nos referidos periódicos e 

adotar a partir de 2021 está prática.  

 
 

4.16 Organograma das Áreas  
 

O organograma do Conselho define os níveis hierárquicos dos 

colaboradores, organizando quem deve responder à quem na 

organização e a estrutura de seus setores. Representado de maneira 

gráfica, o organograma exibe a disposição de cargos e departamentos 

de uma empresa de maneira mais clara e objetiva. 

 

Recomendamos ao COSEMS-RR estudar a possibilidade de elaborar o 

organograma das áreas. 

 

Comentários da administração: 

O COSEMS-RR concorda com recomendação, se comprometendo em 

providenciar a elaboração desta ferramenta de trabalho até 2021, 

visando a organização das estruturas de seus setores. 
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4.17 Ausência de orçamento formalizado. 
 

Verificamos que o COSEMS-RR não possui orçamento formalizado. Com o 

orçamento, é possível usar as informações obtidas deste no processo de 

tomada de decisões, pois pelo fato deste conceito estar ligado ao lado 

financeiro da empresa, a partir dos seus resultados é possível definir meios 

para tomada de decisão, inclusive acompanhar com o que for se 

realizando. 

 

Recomendamos que o COSEMS-RR elabore o orçamento formalizado para 

que assim tenha um maior controle. 

 

Comentários da administração: 

O COSEMS-RR concorda com recomendação, sendo assim se 

compromete em elaborar o Orçamento para 2021 e para o próximo 

semestre de 2020. 

 
 

4.18 Obrigações tributárias e previdenciárias 
 

As entidades sem fins lucrativos estão submetidas a várias obrigações 

acessórias, tais como: 

 ECF: Pode-se definir a ECF como uma declaração digital 

integrante do projeto SPED (Sistema Público de Escrituração 

Digital) que veio a substituir a antiga declaração de rendas 

da pessoa jurídica (DIPJ). A partir do ano-calendário 2015, as 

pessoas jurídicas imunes ou isentas estão obrigadas a 

entregar a ECF. 

 

 ECD: Mais uma obrigação integrante do projeto SPED, a ECD 

nada mais é que a escrituração contábil da entidade, que 

veio a substituir os livros contábeis em formato físico e seus 
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demonstrativos (Livro Diário, Razão, Notas Explicativas, 

Balanço, Demonstrativos de Resultado, Demonstrativo de 

Fluxo de Caixa entre outros). Deverão apresentar a ECD as 

pessoas jurídicas e equiparadas obrigadas a manter 

escrituração contábil nos termos da legislação comercial, 

inclusive entidades imunes e isentas. Cabe destacar que a 

obrigatoriedade não se aplica às pessoas jurídicas imunes e 

isentas que auferiram, no ano-calendário, receitas, doações, 

incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e 

ingressos assemelhados cuja soma seja inferior a R$ 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) ou ao 

valor proporcional ao período a que se refere a escrituração 

contábil (IN RFB n° 1.894/2019);  

 

 DCTF: Declaração periódica que consiste basicamente na 

informação de débitos de tributos federais apurados e seus 

respectivos pagamentos e compensações. Conforme 

Solução de Consulta COSIT nº 111/2017:  

As pessoas jurídicas de direito privado em geral, mesmo que 

equiparadas, imunes ou isentas, deverão apresentar, 

mensalmente, de forma centralizada pela matriz, a 

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).  

Essas pessoas jurídicas caso não possuam débitos a declarar 

e permaneçam nesta condição durante todo o exercício, a 

partir do ano-calendário de 2014, inclusive, somente devem 

apresentar a DCTF relativa ao mês de janeiro de cada ano. 

Caso passem a apurar débitos a declarar tornam-se 

novamente sujeitas à apresentação da DCTF mensalmente a 

partir do mês em que se constatar tal ocorrência. 
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 DIRF: Declaração de impostos retidos na fonte que engloba o 

IRRF, INSS retido e contribuições sociais retidas. 

 

 SEFIP: Declaração periódica que contém basicamente as 

informações de apuração do INSS e do FGTS da entidade. A 

obrigatoriedade de sua entrega por parte das entidades 

imunes e isentas segue às mesmas normas aplicadas às 

demais pessoas jurídicas. 

 

 RAIS: A entidade ou instituição deverá declarar que não 

exerce atividade econômica com fins lucrativos na Relação 

Anual de Informações Sociais - RAIS, a partir do ano base de 

2003, para fins do disposto no § 6º do art. 580 da CLT. Além da 

declaração na RAIS, a entidade ou instituição deverá manter 

documentos comprobatórios da condição declarada em seu 

estabelecimento, para apresentação à fiscalização do 

Ministério do Trabalho e Emprego, quando solicitados. 

 

 CAGED: Cadastro geral de empregados e desempregados. 

Declaração periódica que tem de ser informada nos meses 

em que a entidade tiver admissões ou demissões. 

 

Constatamos que o Conselho não efetuou a entrega da totalidade das 

obrigações acessórias, conforme demonstrado a seguir: 
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Cabe ressaltar que essa situação poderá ensejar em questionamentos 

dos Órgãos fiscalizadores, além de multas fiscais com valores relevantes.  

Diante da responsabilidade dessas obrigações acessórias por parte do 

COSEMS/RR, recomendamos ao Conselho envidar esforços no sentido de 

regularizar a situação descrita com o objetivo de cumprir os prazos e 

entregas das obrigações acessórias. Não obstante, recomendamos a 

realização de um estudo para levantar os valores das multas e juros que 

serão geradas em razão da ausência do cumprimento das obrigações 

acessórias. 

Comentários da administração: 

Existem pendências de DIRF e DCTF de anos anteriores que dependem de 

decisão colegiada para o referido envio intempestivo e pagamento de 

multas pelo atraso de gestões anteriores que não possuíam certificação 

digital para entrega. 

 

 

4.19 Formalização do procedimento de backup dos arquivos 
 

Verificamos que o COSEMS-RR realiza backup dos seus arquivos, porém 

não existe um documento formalizando o procedimento de como esses 

arquivos devem ser salvos bem como em qual plataforma. 

 

Recomendamos que seja criado uma política formalizada de 

procedimentos de arquivamento de arquivos digitais para que seja 

mitigado os riscos de perda de arquivos. 

 

Comentários da administração:  

Este conselho se compromete em providenciar a formalização de arquivos 

digitais e atender a recomendação desta auditoria até finalização do ano 

de 2020 e evitar danos futuros. 
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4.20 Elaborar as demonstrações contábeis do exercício a findar-se em 31 de 
dezembro de 2019 em conformidade com o PRONUNCIAMENTO TÉCNICO 
CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis 

 

O objetivo do Pronunciamento Técnico CPC 26 é definir a base para a 

apresentação das demonstrações contábeis, para assegurar a 

comparabilidade tanto com as demonstrações contábeis de períodos 

anteriores da mesma entidade quanto com as demonstrações contábeis 

de outras entidades. Nesse sentido, o referido Pronunciamento estabelece 

requisitos gerais para a apresentação das demonstrações contábeis, 

diretrizes para a sua estrutura e os requisitos mínimos para seu conteúdo. 

 

   As demonstrações contábeis demonstram a posição patrimonial e 

financeira do COSEMS, além de proporcionar informação acerca do 

desempenho dos fluxos de caixa dos exercícios apresentados. As 

demonstrações contábeis também objetivam apresentar os resultados da 

atuação da administração, em face de seus deveres e responsabilidades 

na gestão diligente dos recursos que lhe foram confiados. Nesse sentido, as 

demonstrações contábeis proporcionam informação da entidade acerca 

do seguinte: 

 Ativos; 

 Passivos; 

 Patrimônio Líquido; 

 Receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas; e 

 Fluxos de caixa. 

 

Essas informações, juntamente com outras informações constantes das 

notas explicativas, ajudam os usuários das demonstrações contábeis a 

prever os futuros fluxos de caixa da entidade e, em particular, a época e o 

grau de certeza de sua geração. 
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Diante do exposto, recomendamos ao COSEMS apresentar o conjunto 

completo das suas demonstrações contábeis na data-base de 31 de 

dezembro de 2019: 

 

 Balanço patrimonial ao final do período; 

 Demonstração do resultado do período Patrimônio Líquido; 

 Demonstração do resultado abrangente do período;  

 Demonstração das mutações do patrimônio líquido do período; 

 Demonstração dos fluxos de caixa do período; 

 Notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis 

significativas e outras informações elucidativas; e 

 Informações comparativas com o período anterior. 

 

Comentários da administração: 

O demonstrativo não foi apresentados por não ser obrigatório o envio, mas 

em 2021 estaremos atendendo a recomendação da auditoria. 

 
 

4.21 Saldos Iniciais 
 

Não foi possível aplicar procedimentos de revisão de saldos iniciais 

suficientes para podermos concluir sobre a adequação dos registros 

contábeis do COSEMS/RR. Não foi disponibilizado o controle das contas 

contábeis dos saldos iniciais. Em razão de não termos obtido evidências 

suficientes sobre os saldos iniciais das contas do Ativo e das contas do 

Passivo ficamos limitados em validar a totalidade, realização, 

exigibilidades dos saldos, bem como as mutações do Patrimônio Líquido. 
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Consequentemente, não foi possível determinar os ajustes que possam vir 

a ser requeridos caso houvesse necessidade de contabilizações dentro do 

grupo de contas do Ativo e do grupo de contas do Passivo ou qualquer 

outro elemento relacionado, com impactos na determinação da posição 

patrimonial e financeira. 

 

Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade da Auditoria Independente 

(NBC TA 510), os saldos iniciais são os saldos contábeis existentes no início 

de determinado período. Estes saldos refletem os efeitos de transações, de 

eventos e de políticas contábeis aplicadas no período anterior. Cabe 

salientar que não foram disponibilizados eventuais relatório de auditorias 

de exercícios anteriores.  

 

Comentários da administração: 

Não houve auditoria no ano anterior. 

 

4.22 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP), Lei nº 

13.709/2018 

 

Chamamos a atenção para a Lei n° 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais (LGPD), que estabelece os princípios, direitos e deveres 

que deverão ser observados no tratamento de dados pessoais.  

A LGPD veio para proteger os dados pessoais, tanto no formato físico, 

quanto no digital. Ocorre que, com a facilidade e rapidez trazidas pela 

tecnologia que tornou instantânea a produção, troca e proliferação de 

dados, fica difícil desvincular a imagem dos dados pessoais dos meios 

digitais. 

 

A regulamentação desta lei vai caber a Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados Pessoais (ANPD) criada pela Lei nº 13.853, de 8 de julho de 2019. 

Dentre as competências da ANPD estabelecidas na legislação, estão a de 

zelar pela proteção dos dados pessoais, elaborar diretrizes para a Política 
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Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, fiscalizar e 

aplicar sanções nos casos de descumprimento da legislação, promover o 

conhecimento das normas e políticas públicas sobre proteção de dados 

pessoais e das medidas de segurança; editar regulamentos e 

procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade; realizar 

auditorias e celebrar compromissos para eliminação de irregularidades. 

 

4.23 Programa de Integridade 

 
Recomendamos ao COSEMS/RR implementar um Programa de 

Integridade com o objetivo de aprimorar a estruturação da sua 

governança corporativa e dos controles internos. A implementação de um 

Programa de Integridade é fundamental para assegurar que toda a 

organização esteja em conformidade com os seus princípios e valores, 

respaldados por leis, normativos e políticas internas.  

O Conselho deve criar uma instância responsável para a implementação 

do Programa de Integridade, formando um Comitê de Conformidade e 

Ética, cujo investimento em termos de recursos orçamentários deve ser 

analisado. Assim, nesse ambiente, o responsável pelo programa realizará 

permanente avaliação de melhoria dos processos de conformidade da 

Organização. Contudo, se faz necessária avaliações de profissionais 

independentes, sem distinção da lei ou norma interna, abarcando, 

também, uma conduta ética, transparente e o adequado relacionamento 

com as partes interessadas, em todas as suas possibilidades e 

circunstâncias. 

A complexidade do ambiente do Terceiro Setor exige que as organizações 

identifiquem os principais riscos a que estão expostas, por meio de um 

processo de avaliação amplo e contínuo, sendo a análise de riscos um dos 

pilares dos sistemas de conformidade, já que um Programa de Integridade 

visa, dentre outros objetivos relevantes, minimizar os riscos de práticas de 

corrupção, seja pelo público interno ou externo.  
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5.  CONCLUSÃO 

 
O COSEMS-RR é responsável pelo ambiente de controles internos que ela 

determinou como necessários para permitir a elaboração de relatórios 

gerenciais e suas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 

independentemente, se causada por fraude ou por erro. 

 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 

obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações 

apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos 

selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação 

dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação 

de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 

elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, 

para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 

circunstâncias. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação 

das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da 

apresentação das demonstrações tomadas em conjunto. 

 

Com base nos nossos trabalhos realizados no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2019, exceto quantos aos possíveis ajustes e efeitos que 

poderiam advir dos assuntos mencionado no item 4, não chegou ao nosso 

conhecimento qualquer outro assunto, além daqueles mencionados no 

presente relatório. 
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Conselho de Secretarias Municipals 
da Saiide dn Estado de Roraima :o

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA

RE UNI AO 

EXTRAORDINARIA DO CONSELHO 

DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

SAUDE DE RORAIMA 

COSEMS/RR.

1ATA DA

Aos vinte e sete do mes de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reunioes da 
Superintendencia Estadual do Ministerio da Saude - SEMS/RR (sala 15), situada na Avenida 
Santos Dumont, 1403, Bairro Sao Francisco, CEP 69.305-105, na cidade de Boa Vista, neste Estado 
de Roraima, reuniram-se os membros do COSEMS-RR apos convocatoria atraves do Oficio circular 
n° 004/2021/COSEMS-RR para realizagao da la Reuniao Extraordinaria do ano em curso, com o 
objetivo da realiza9ao da elei^ao da mesa diretora deste Conselho de Secretarias Municipais de 
Saude para o quadrienio 2021-2024, conforme regimento intemo do Estatuto deste colegiado. 
Estiveram presentes os Membros: CLAUDIOMIRO AGUIAR FERREIRA - Secretario de Saude 
do Municipio de Alto Alegre, JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO - Secretaria de Saude do 
Municipio de Amajari, CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS - Secretario de Saude do Municipio 
de Boa Vista, CLAUDIOMIRO AGUIAR FERREIRA - Secretario de Saude do Municipio de 
Alto Alegre, LISETE SPIES - Secretaria de Saude do municipio de Bonfim, ENOYA ALVES 
DA SILVA - Secretaria de Saude do Municipio de Caroebe, LEILSON GONCALVES DA 
SILVA - Secretario de Saude do Municipio de Canta, WILLYS LEAL COSTA - Secretario de 
Saude do Municipio de Iracema, ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO - 
Secretario de Saude do Municipio de Mucajai, GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA - 
Secretario de Saiide do Municipio de Normandia, RICARDO GONCALVES DA FONSECA - 
Secretario de Saiide do Municipio de Rorainopolis, PAULO ALVES DE ARAUJO - Secretario 
de Saiide do Municipio de Sao Joao da Baliza, ELIAS BESCHORNER DA SILVA - Secretario 
de Saiide do Municipio de Sao Luiz, ZELANDES ALBERTO OLIVEIRA - Secretario de Saude 
do Municipio de Uiramuta. ABERTURA: - O Presidente em processo de transi^ao conforme 
Estatuto o entao Ex-Secretario de Saiide do Municipio de Uiramuta, Sr. Jeovan Oliveira da Silva, 
cumprimentou os presentes dando-os as boas-vindas a todos e todas, agradecendo primeiramente a 
Deus pela oportunidade do momento, fez referencia aos Secretarios presentes, confere o quorum 
para dar inicio a la reuniao extraordinaria do ano 2021, iniciando fazendo uma explanagao sob re 
ponto da pauta: Elei^ao da Mesa Diretora para o quadrienio 2021-2024, em conformidade com 
o regimento intemo. No momento foi explicado as regras de condu£ao da eleigao, sendo necessario 
a participagao de um secretario que nao tern pretensao de participar da mesa diretora para so assim 
dar inicio aos trabalhos de eleigao. Neste momento e apresentado aos condutores do processo 
eleitoral uma chapa proposta pelo secretario CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS. Logo em 
seguida a fala e solicitada pela secretaria de Caroebe ENOYA ALVES DA SILVA , onde a mesma 
pede para expor sua opiniao em relagao a chapa apresentada, relata que em nenhum momento foi 
convidada para compor a chapa, relata tambem que Caroebe tern interesse sjm de participar da mesa 
diretora do quadrienio 2021-2024, por ser um municipio distapte e.
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Canselho ds Secretarias Municipals 

da Saiida da Estada da Raraima

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA

35 Roraima, por suas particularidades regionais, porem em nenhum momento foi procurada para fazer
36 parte da mesa diretora, relata que enviou mensagem para o secretario que apresentou a chapa, no
37 entanto. nao obteve retorno, expressa seu sentimento de indignagao em relagao a maneira que foi
38 articulada, pede ainda que fique bem claro na Ata, e se por ventura existe um pensamento de
39 achismo da formagao de uma chapa por parte da sua pessoa, reforga que nao existe a possibilidade
40 de formar uma chapa somente com um municipio, acredita que a forma conduzida foi interna, fala
41 que a chapa deve ser construida em consenso entre todos, discutir o que e melhor para o colegiado,
42 neste momento por questao de ordem, o Ex-Secretario de Saude do Municipio de Uiramuta, Sr.
43 Jeovan Oliveira da Silva, explicou que a apresentagao da chapa e de interesse dos secretaries,
44 apresentada no dia da eleigao, conforme apresentagao no momento, a questao de “A” ou “B” ficou
45 excluso, nao e procedente, isso e uma questao de informagao, estamos aqui hoje pra fazer uma nova
46 eleigao, receber a proposta de composigao de chapa, que ate o momento so tern uma propose de
47 composigao, achismo e uma questao particular de cada um, e necessario ser objetivo, e para dar
48 andamento aos trabalhos e necessario a participagao de um secretario como previsto no regimento
49 intemo, tendo em vista 03 (tres) secretaries nao fazerem parte da chapa apresentada, sendo:
50 JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO - Secretaria de Saude do Municipio de Amajari, ENOYA
51 ALVES DA SILVA - Secretaria de Saude do Municipio de Caroebe, PAULO ALVES DE
52 ARAUJO - Secretario de Saude do Municipio de Sao Joao da Baliza, como a senhora ENOYA
53 ALVES DA SILVA, esta manifestando que tern interesse em fazer parte da mesa diretora, vamos
54 escutar o secretario CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS, e logo em seguida o secretario
55 PAULO ALVES DE ARAUJO Com a fala o Secretario CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS,
56 refere-se que de acordo com o regimento da mesa diretora ser composta por 10 (dez) membros
57 titulares do conselho de secretarias municipals de saude, logo ficara secretarios de fora, a
58 articulagao se deu considerando os membros mais antigos do colegiado, formou uma chapa sim,
59 caso a chapa seja aprovada, todos vao fazer parte, os cargos sao apenas um preenchimento das
60 vagas, conforme requisites do regimento intemo, todos vao ter voz ativa, respondendo aos
61 questionamentos da secretaria ENOYA ALVES DA SILVA, e natural convidar as pessoas que ja
62 conhego, sim ficara pessoas de fora, por questao de ordem o Ex-Secretario de Saude do Municipio
63 de Uiramuta, Sr. Jeovan Oliveira da Silva, reforga que o momento e apenas eleger a nova
64 diretoria. A formagao de chapa e uma articulagao de cada secretario, quern tinha interesse dever a ja
65 ter articulado e apresentar hoje a mesa condutora, nao devemos perder o sentido da nossa reuniao.
66 Em seguida o secretario PAULO ALVES DE ARAUJO, manifesta em sua fala, mesmo que seja
67 novato no espago do COSEMS, nao ve o momento como democratico, como as 10 pessoas se alto-
68 escolheram, nao ve de forma justa, principalmente porque tern dois entes grandes, que e o estado e a
69 capital. Na capital tern hoje um dos maiores teto de media e alta complexidade do estado, os
70 servigos dos municipios ficaram sempre a merce do estado ou da capital, como teremos uma pessoa
71 dentro deste conselho defendendo os interesses da regiao Sul? Infelizmente quero que seja
72 registrado a minha indignagao, nao e possivel formar uma chapa com 2 (duas) pessoas.
73 GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA - Secretario de Saude do Municipio de Normandia em
74 resposta aos secretarios ENOYA ALVES DA SILVA e PAULO ALVES X>E ARAUJO tambem
75 reforga que em nenhum momento foi procurado por outro membrodo ;iado para formar uma
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76 chapa, somente pelo secretario CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS. LISETE SPIES -
77 Secretaria de Saude do municipio de Bonfim, cumprimenta a todos, agradece primeiramente a Deus
78 por mais um dia de vida, mediante a grave situagao que esta enfrentando, e tambem agradece ao
79 presidente Jeovan Oliveira da Silva, que desempenhou um excelente trabalhos com muito respeito,
80 onde os trabalhos do COSEMS tern crescido bastante, tern o reconhecimento do Conselho Nacional
81 de Secretarias Municipals de Saude - CONASEMS, como o do Conselho Nacional de Secretarias
82 Estaduais de Saude - CONASS, os resultados sao vistos a cada dia, parabens a todos os secretarios
83 antigos e os novos sejam muito bem vindos, temos a Jaidila e a Enoya, ambas que ja tern muita
84 experiencias. Nos trabalhamos muito, e esquecemos um pouco da politica da eleigao, entre nos nao
85 tivemos tempo de ter essa conversa, os prefeitos estavam preocupados de quern seria o presidente,
86 entao Enoya, o Claudio se articulou e apresentou essa chapa aqui, e meu nome permaneceu, caso
87 alguem queira assumir a minha vaga, estou declinando, pode assinar juntamente com o presidente
88 Claudio, nao que eu queira fugir da responsabilidade, pra quern nao sabe e mais uma
89 responsabilidade, o importante e a composigao, reforgo que ha necessidade de fortalecer a regiao
90 Sul do Estado, aqui na regiao Norte ja temos Boa Vista, porem, Ricardo esta compondo a chapa,
91 neste caso, a regiao Sul esta representada. Todos nos temos a responsabilidade de lutar junto com
92 voces, ja foi feito em 2018, todos nos estavamos juntos, porem o estado nao compareceu, sem o
93 estado nao e possivel fazer regionalizagao, devemos ser municipalista, fortalecendo a gestao
94 municipal. Acredito no Claudio, ele tern capacidade de nos representar, nao tirando de cada um de
95 nos essa capacidade, se ele esta se disponibilizando com toda a carga que ele tern, acredito que
96 Claudio vai dar continuidade aos trabalhos com os Apoiadores, esta aqui Neusa, Andreia, todos
97 da equipe do COSEMS, que tern esforgado muito ao longo desses anos, em exemplo e o recurso da
98 portaria de dezembro de 2020, passaram dia e noite trabalhando, hoje estamos esperando pelo do
99 Estado, aqui temos que lutar pelos direitos dos municipios, Claudio desejo a voce que seja

100 perseverante. Apos todos os esclarecimentos JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO - Secretaria
101 de Saude do Municipio de Amajari, compoe a mesa juntamente com o Ex-Secretario de Saude do
102 Municipio de Uiramuta, Sr. Jeovan Oliveira da Silva, onde le-se os membros da chapa apresentada
103 a mesa organizadora para concorrer a mesa diretora do quadrienio 2021-2024. Presidente:
104 CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS, 1° Vice Presidente WILLYS LEAL COSTA - Secretario
105 de Saude do Municipio de Iracema, 2° Vice Presidente: CLAUDIOMIRO AGUIAR FERREIRA
106 - Secretario de Saude do Municipio de Alto Alegre, V Tesoureira: LISETE SPIES - Secretaria de
107 Saude do municipio de Bonfim, 2° Tesoureiro: ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE
108 FIGUEIREDO - Secretario de Saude do Municipio de Mucajai, 1° Secretario Geral: RICARDO
109 GONCALVES DA FONSECA - Secretario de Saude do Municipio de Rorainopolis, 2° Secretario
110 Geral: ZELANDES ALBERTO OLIVEIRA - Secretario de Saude do Municipio de Uiramuta,
111 Conselho Fiscal: Presidente: GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA - Secretario de Saude do
112 Municipio de Normandia, 1° Membro do Conselho Fiscal: ELIAS BESCHORNER DA SILVA —
113 Secretario de Saude do Municipio de Sao Luiz, 2° Membro do Conselho Fiscal: LEILSON
114 GONSALVES DA SILVA - Secretario de Saude do Municipio de Canta. Em acordo com o
115 regimento inicia-se a votagao: no momento aptos para votar, num total de 13 membros, 11 votos

fstbngao representando116 favoravel a chapa apresentada representando 84,62% e 02 (dois) vi
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15,38%. Apos a eleisao da se declarado eleita a diretoria para o quadrienio 2021-2024. Neste 
momento JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO - Secretaria de Saude do Municipio de Amajari, 
parabeniza a mesa diretora, pede que nao haja nenhuma aresta entre os membros, somos um 
colegiado, temos os mesmos interesses que e levar a saude de qualidade para os nossos municlpios, 
talvez a formagao da chapa nao tenha sido do agrado de todos, mais se ela que esta aqui, se e ela 
que foi eleita, que nos sejamos um colegiado unidos, buscando um objetivo comum para os nossos 
municipes, desejo boa sorte aos novos colegas, e enquanto eu estiver secretaria podem contar com 
meu apoio. Em seguida sao convidados os secretaries para fazerem suas considera^oes: WILEYS 
LEAL COSTA - Secretario de Saude do Municipio de Iracema, agradece aos colegas por terem 
aceitado o nome dele para compor a vaga para 1° Vice Presidente, ao secretario Claudio pela 
articula^ao e pelo agora amigo Jeovan por ter conduzido muito bem a mesa diretora do COSEMS, 
somente agradecer os trabalhos realizados no periodo que esteve presidente, dizer aos novos 
secretarios que nao fizeram parte da chapa, que ambos tern o mesmo direito, acredita que o 
presidente eleito vai lutar a favor de todos os municipios. ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE 
FIGUEIREDO - Secretario de Saude do Municipio de Mucajai, agradece a Deus por mais um ano 
vencido por conta da pandemia, agradecer ao Jeovan, parabeniza-lo pelo trabalho frente ao 
COSEMS, pelas atitudes e compromisso, fortalecendo cada vez mais o COSEMS. Parabenizar o 
Secretario Claudio pelo exito na elei^ao, pedir a ele que seja parceiro como foi o secretario Jeovan, 
o COSEMS nao e so de um, e de todos, cada um de nos temos que lutar pelo que e melhor para o 
nosso municipio, tenho certeza que o secretario Claudio fara o melhor por todos, me coloco a 
disposigao, sou um secretario presente, todas as reunioes que sao convocadas eu participo, meu 
celular esta ligado 24 horas, que Deus aben^oe o Claudio e todos nos. ELIAS BESCHORNER 
DA SILVA - Secretario de Saude do Municipio de Sao Luiz, agradece primeiramente a Deus, 
agradecer ao Jeovan belo belissimo trabalho realizado frente ao COSEMS, e uma pena voce por 
enquanto nao fazer parte deste colegiado, acredito que muito em breve voce estara de volta, 
parabenizar o Claudio e desejar sorte a ele e a todos nos, sempre estive presente e vou continuar. 
Tenho confianga no presidente eleito, ele fara o melhor pra todos. ENOYA ALVES DA SILVA - 
Secretaria de Saude do Municipio de Caroebe, quero deixar bem claro que nao havera aresta, 
apenas me manifestei a forma como foi apresentada a chapa, queremos muito que seja fortalecido as 
regioes, principalmente a regiao Sul, as CIR estao paradas, acredito que ja tenha uns 6 (seis) anos 
que esta parada, quero fazer parceria entre os municipios, nao so com Sao Joao da Baliza, mais 
tambem com Sao Luiz e Rorainopolis, ja temos uma parceria com os municipios proximos a 
Caroebe, quero fortalecer essa parceria junto do COSEMS e do Estado, ao presidente atual eleito o 
senhor Claudio temos muita coisa pra fazer durante esses dois anos, temos muitas politicas que 
serao necessario levantar a bandeira, acredito que teremos muitas situates desconfortavel por 
conta desta pandemia no retomar dos trabalho. Deixo claro que nao sou a favor da politica posta 
pelo estado, como conduz a situa9ao junto aos municipios. ZELANDES ALBERTO OLIVEIRA - 
Secretario de Saude do Municipio de Uiramuta, sou indigena da etnia patamona, temos um desafio 
muito grande com rela^ao aos apoios em relagao ao Estado, temos muito o que aprender, agradecer 
ao Jeovan pelos trabalhos realizados e dizer que estamos a disposigao. L 
DA SILVA - Secretario de Saude do Municipio de Canta, cumprimenta a-
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secretario Claudio para compor a mesa diretora, agrade?o pela confian^a e cizer que as 
dificuldades sao grandes, os trabalhos sao imensos, nao devemos nos dividir e estou a disposipao. 
Neste momento chega o Secretario do municipio de Pacaraima DANILO JEOVANE CRAVO 
MACIEL, se apresenta e cumprimenta a todos, gostaria de me desculpar pelo atraso, a estrada de 
acesso a Pacaraima esta em construgao e cada vez que para, fica um tempao para ser iberado, nao 
estava aqui no momento da eleigao, mais parabenizo a chapa vencedora. LISETE SPIES - 
Secretaria de Saude do municipio de Bonfim, parabeniza a chapa eleita, e necessario um bom 
relacionamento com todos os orgaos de controle, e preciso que todos nos participe das reunioes, 
parabenizar a Secretaria Andreia por todo o trabalho que tern desenvolvido frente a Secretaria 
Executiva, pela transparencia das informagoes disponibilizadas para todos. PAIXO ALVES DE 
ARAUJO - Secretario de Saude do Municipio de Sao Joao da Baliza, inicialmente quero dizer que 
e uma eleigao, que ja houve, ja concretizada, e Sao Joao da Baliza nao tern interesse de dificultar, 
meu voto foi uma opgao, dizer que fui servidor do Estado por quase 20 (vinte) anos, hoje estou do 
outro lado, assumindo outra responsabilidade, agora quero ajudar melhorar a situagao da saude do 
municipio, quero trazer minha experiencia de Estado, estamos refem do “Estado”, podemos utilizar 
os recursos federais que vem pro Estado em consorcios, a media e alta complexidade pode ser 
implantada atraves de nucleo no interior, habilitagao de novos servigos, como te esairie, podemos 
cobrar que tenha pelo menos uma cota para cada municipio, conhego o trabalho do secretario 
Claudio e quero contribuir com a experiencia que tenho enquanto estive na SESAU. RICARDO 
GONCALVES DA FONSECA - Secretario de Saude do Municipio de Rorainopolis, cumprimenta 
a todos e parabeniza Jeovan pelo belissimo trabalho realizado frente ao COSEMS. Fico feliz pelo 
Secretario Claudio que luta por todos, no interior temos muitos problemas, o pouco apoio que 
tinhamos no municipio no hospital do Estado todos foram bancados pelos recursos do municipio, 
vivemos uma situagao critica. GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA — Secretario de Saude do 
Municipio de Normandia, parabeniza Jeovan pelo trabalho realizado frente ao COSEMS, 
parabenizo o Claudio pela iniciativa, e necessario que haja uniao entre todos os Membros para 
discutir com o Estado, os apoios por parte do Estado sao muito fraco e a gente acaba ficando a 
mingua, nao tern outra palavra para falar, independente do cargo, todos tern que dividir o mesmo 
peso, desejar sucesso a todos nos. CLAUDIOMIRO AGUIAR FERREIRA - Secretario de Saude 
do Municipio de Alto Alegre, cumprimenta-los a todos, quero agradecer o Jeovan que me acolheu, 
aprendi muito com ele, enquanto eu estiver secretario coloco a disposigao a Secretaria de Alto 
Alegre a todos os colegas, aos secretaries novos tern o meu respeito. Jeovan Oliveira da Silva, pego 
a permissao aqui dos meus amigos Secretarias, do nobre presidente e/eito Claudio Galvdo, deixar 
aqui uma pequena mensagem de agradecimento a cada um de voces, nao so aos que passaram 
junto comigo, mais aos que voltaram e hoje estdo assumindo essa grande responsabilidade, grande 
desafio, grande empreitada que e ser secretario de saude, nao e fdcil, agradego prineiramente a 
Deus por ter me conduzido ate aqui, tern me dado sabedona nas horas que mais precisa, paciencia, 
humildade, tudo que e preciso para ser um gestor, mesmo desagradando alguns, mais a gente tern 
que agradar aos nossos usudrios da saude, obrigado a todos que me acolheram quando eu cheguei

jOSEMS, sem essa 
ribuldo para esse
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199 colegiado ser o que e hoje, temos o reconhecimento que temos hoje, esse colegiado aqui e pequeno,
200 mais Id fora ele e grande, nos temos uma palavra forte Id fora, nos temos autonomia grande e forte
201 Id fora, ele e cortejado por muitos orgaos que estdo la fora, mais enquanto estivemos aqui
202 procuramos com muita humildade ouvir a todos. Claudio a mensagem que deixo e que voce de
203 continuidade, os municlpios precisam muito, eu estou dando um ate logo, ndo estou dando um
204 adeus. Deixo o COSEMS numa situagao financeira bem diferente, com o CNPJ limpo, diferente de
205 quando pegamos antes, nao temos mais divida, deixo dinheiro em conta, obrigada a todos.
206 CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS - Secretario de Saude do Municipio de Boa Vista,
207 Presidente eleito, primeiro agradecer a voce Jeovan, pois enquanto esteve presidente defendeu os
208 interesses de cada municipio, quero continuar defendendo os direitos de cada um de voces, refonjo
209 que vou dar continuidade sim aos trabalhos. Nao havendo nada mais a tratar, o Sr. Jeovan Oliveira
210 da Silva, antes de encerrar, apresentou toda a equipe, Andreia Secretaria Executiva, Fred
211 responsavel pela comunicagao e o site do COSEMS, agradeceu em especial e particular a
212 Coordenadora do Projeto Rede Colaborativa Neusa Nascimento, por todo apoio e dedicagao
213 recebido, foi uma pessoa que me acolheu, me ensinou muito, obrigado, Vitor nosso Auxiliar e
214 future Advogado por todo apoio recebido, so esta faltando Adailton e Laura que estao trabalhando
215 em home-office por conta da pandemia, e assim, deu por encerrada a presente reuniao, onde eu,
216 Andreia Souza da Silva, Secretaria Executiva do COSEMS-RR, relato e dou como verdade o
217 ocorrido.
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COSEMS RR
Conselho de Secretarias Municipals 

de Saride da Estado de Roraima

REQUERIMENTO

Ao llustrissimo Senhor
Oficial do 1° Oficio de Registros de Pessoas Jundicas
Cartorio Loureiro

llustrissimo Senhor,

Eu, Claudio Galvao dos Santos, brasileiro, solteiro, pos graduado em 

administrapao, inscrito no RG sob o numero 81081 SSP/RR e CPF 383.585.902-10, 

residente e domiciliado a Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2281, Sao Francisco, SEP 

69.305-005, municipio de Boa Vista, estado de Roraima, representante legal d& 

pessoa juridica denominada COSEMS-RR (Conselho de Secretarias Municipai; de 

Saude do Estado de Roraima), CNPJ 10.446.428/0001-16, com sede na 

'"Superintendencia Estadual do Ministerio da Saude em Roraima, na Avenida Santos 

Dunn^iqt, N° 1403, sala 28, 1° andar, Bairro Sao Francisco, CEP 69.305-105, Boa 

Vista-RRv venho com o devido respeito e acatamento requerer que seja Registraca a 

,&Ata de AsSembleia Geral Extraordinaria realizada no dia 27 de Janeiro de 2021 

^atando da composipao da Nova Diretoria e Conselho Fiscal do COSEMS-RF, de 

? Jkfordo com a eleipao realizada em 27 de Janeiro de 2021, para o quadrienio 

f o°|621-2024.
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OFICIO DE TllULOS E DOCLMENETOS 
E PESSOAS JLRlDICAS 

. BOA VISTA
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de Fevereiro de 2021.Boa Vista-I

/ //&
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CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS
Presidente do CO MS-I

/

Av. Santos Dumont, 1403- Sala 2fT — Sao Francisco - Boa Vista-RR
CEP: 69.305-105/CNPJ: 10.446.428/0001-16 

Fone: (95) 98403-4766 - E-mail: cosems boavista@hotmail.com.br
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COSEMS i RR
Conselho da Secretarias Municipals 

da Sadde do Estado da Roralma

PAUTA CONVOCATORIA DA 1a REUNIAO EXTRAORDINARIA

(ASSEMBLEIA GERAL)

DATA: 15 de Janeiro de 2021 
HORARIO: 10h00m
LOCAL: Sala 15 - Nucleo Estadual do Ministerio da Saude, Av. Santos 
Dumont, 1403, Sao Francisco, Boa Vista-Roraima.

EDITAL DE CONVOCAQAO:

O Presidente do COSEMS-RR, conforme previsto no Art. 5°, Paragrafo 
Unico, Letra C e F do Estatuto Social do Colegiado, no uso de suas atribuigoes 
que Ihe confere, convoca todos os membros efetivos, que nesta data sao em 
numero de 15 associados, para se reunir em Assembleia Geral Extraordinaria, 
gjealizar-se na sala 15, do Nucleo Estadual do Ministerio da Saude, localizado 

y. Santos Dumont, 1403, Sao Francisco, na cidade de Boa Vista-RR, as 
Oqn, com a presenga da maioria absoluta dos associados, em primeira 

ao; ou as 10h30m, com a presenga de qualquer numero de membros

na
10h0
convoi
associadbs, em segunda convocagao, para deliberarem sobre o seguinte
assunto:

£
lORDEM DO DIA:

1. Eleger Diretoria e Conselho Fiscal do COSEMS/RR.

Boa Vista - RR, 15 de Janeiro de 2021.

f jjk CARTORIO L0UREIR01
i OFICIO DE TITULOS E DOCUMENTOS

E PESSOAS JURfDICAS 
X> BOA VISTA RORAIMAj

Presidente em Processo de Transigao do COSEMS/RR

Av. Santos Dumont, 1403, Sala 28 - Sao Francisco - Boa Vista-RR - CEP: 69.305- 
105 Fone: (95) 98403-4766 - E-mail: cosems boavista@hotmail.com.br

CNPJ: 10.446.428/0001-16



COSEMS RR
Consslha da Sacrnterias Municipais 

rfe Satida ds Estadn de Snraima

Frequencia da 1a Reuniao Extraordinaria do Conselho de Secretarias 
Municipals de Saude de Roraima - COSEMS/RR

Local: Sala N° 15 da Superintendencia Estadual do Ministerio da Saude em 
Roraima.
Av. Santos Dumont, 1403, Bairro Sao Francisco - Boa Vista/ RR 
Data: 27.01.2021 
Horario: 10h00m

—
Municipio Secretario (a) Assinatura

Secretaria de Saude
de Roraindpolis LiRICARDO GONSALVES DA FONSECA

Secretario de Saude
de Boa Vista

/CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS />

Secretaria de Saude
de Caroebe ENOYA ALVES DA SILVA

Secretario de Saude 
de SSo Luiz do Anaua

/
ELIAS BESCHORNER DA SILVA

Secretario de Saude 
de Sio Joao da Baliza PAULO ALVES DE ARAUJO C

Secretario de Saude 
de Normandia GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA

Secretario de Saude 
de Caracarai GLEISON SABOIA TELES .

'Secretario de Saude 
de Alto Alegre CLAUDIOMIRO AGUIAR FERREIRA A

Secretario de Saude 
do Uiramuti ZELANDES ALBERTO OLIVEIRA

Secretario de Saude 
de Mucajai

;ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO

1Secretaria de Saude 
de Pacaraima n■

DANILLO JEOVANE CRAVO MACIEL 1
, ■ A. i’'-i 'L

u ;ax-,
Secretaria de Saude 

de Bonfim ______________
LISETE SPIES

Secretaria de Saude 
de Amajari JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO

Secretario de Saude 
de Canta LEILSON GONQALVES DA SILVA hJi

Secretario de Saude 
de Iracema a/WILLYS LEAL COSTA

/

Av. Santos Dumont, 1403, Sala 28 - Sao Francisco - Boa Vista-RR - CEP: 69.305-105 
Fone: (95) 98403-4766- E4ftaiiLosaerns boavista@hotmail.com.br

CNPJ: 10.446.428/0001-16
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COSEMSIRR
Cnnsflfhn riu SnrrHfflrins Municipait; 

de Sadde da Eslada de Roraima

RELAgAO DA DIRETORIA COM A DEVIDA QUALIFICAQAO

CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS
Presidente do COSEMS-RR
Secretario Municipal de Saude de Boa Vista-RR
RG: 81081 SSP/RR
Data de Nascimento:28/06/1973
CPF: 383.585.902-10
Enderego: av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2281, Bairro Sao Francisco 
Estado Civil: Casado

Prazo determinado de mandate: 04 (quatro) anos.

WILLYS LEAL COSTA 
1° Vice-Presidente do COSEMS-RR 
Secretario Municipal de Saude de Iracema
RG: 92876 SSP/RR
Data de Nascimento: 14/10/1966
CPF: 268.965.833-04
Enderego: Av. Getulio Vargas, SN, Centro, Iracema-RR 
Estado Civil: Solteiro

Prazo determinado de mandate: 04 (quatro) anos.

CLAUDIOMIRO AGUIAR FERREIRA 
2a Vice-Presidente do COSEMS-RR 
Secretaria Municipal de Saude de Alto Alegre
RG: 5039421853 
Data de Nascimento: 21/12/1970 
CPF: 592.819.520-68
Enderego: Rua Lourival Silva, 1588, Tancredo Neves, Boa Vista-RR 
Estado Civil: Casado

SSP/RS

Prazo determinado de mandate: 04 (quatro) anos.

LISETE SPIES
1a Tesoureira do COSEMS-RR 
Secretaria Municipal de Saude de Bonfim
RG: 253448 SSP/RR
Data de Nascimento: 18/10/1964
CPF: 149.925.582-91
Enderego: BR401, KM 121, Faz. Buritizal, Bonfim-RR 
Estado Civil: Casada

Prazo determinado de mandate: 04 (quatro) anos.

Av. Santos Dumont, 1403, Sala 28 - Sao Francisco - Boa VistaJ __
Fone: (95) 98403-4766 - E-mail: cosems_boavista@hotmailTcoo^BF 

CNPJ: 10.446.428/0001-16 /'-----

-CEPU69.3Q5-105
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COSEMSIRR
Cnnsiilhn Ho Sacratarias Muoiripais 

de SaOde da Estado de Roraima

ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO 
2a Tesoureira do COSEMS-RR 
Secretaria Municipal de Saude de Mucajai
RG: 29719 SSP/RR
Data de Nascimento: 01/08/1959
CPF: 103.350.992-20
Enderego: Rua L829 Centro, CEP: 69.340-000, Mucajaf-RR. 
Estado Civil: Casado

Prazo determinado de mandato: 04 (quatro) anos.

RICARDO GONQALVES DA FONSECA 
1° Secretario Geral do COSEMS-RR 
Secretario Municipal de Rorainopolis-RR
RG: 11745254
Data de Nascimento: 25/10/1981 
CPF: 054.624.926-42 
Enderego: Rua Araguaia, 384, Centro, CEP: 69.373-000, Rorainopolis-RR 
Estado Civil: Casado

SSP/MG
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Prazo determinado de mandato: 04 (quatro) anos.

ll°sis
IIhZELANDES ALBERTO OLIVEIRA 

2° Secretario Geral do COSEMS-RR 
Secretario Municipal de Saude de Mucajai-RR
RG: 161708 SSP/RR
Data de Nascimento:08/04/1981
CPF: 513.972.692-00
Enderego: Rua N 06, 61, Pintolandia, Boa Vista-RR 
Estado Civil: Casado
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Prazo determinado de mandato: 04 (quadro) anos.

Boa Vista- RR, 27 de Janeiro de 2021
f\, cartOrio loureiro

OFICIO DEltRILOS E DOCUMENTOS 
EPESSOASJURlDICAS

RORAIMAJ■<>

BOA VISTA DA SILVAJEOVAN Ol

Presidente em Processo^de Transigao do COSEMS/RR

Av. Santos Dumont, 1403, Sala 28 - Sao Francisco - Boa Vista-RR - CEP: 69.305-105 
Fone: (95) 98403-4766 - E-mail: cosems_boavista@hotmail.com.br 

CNPJ: 10.446.428/0001-16



COSEMSIRR
Cnnsathn da Sacretarias Municipals 

de SaOde do Estado de Roraiina

RELACAO DO CONSELHO FISCAL

GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA 
Presidente do Conselho Fiscal do COSEMS-RR 
Secretario Municipal de Saude de Normandia
RG: 351.547 SSP/RR
Data de Nascimento: 28/10/1988
CPF: 928.428.282-91
Enderego: Rua Manoel Amancia, 03, Centro, Normandia-RR 
Estado Civil: Casado

Prazo determinado de mandato: 04 (quatro) anos.

ELIAS BESCHORNER DA SILVA 
1° Membro do Conselho Fiscal do COSEMS-RR 
Secretario Municipal de Saude de Sao Luiz do Anaua
RG: 140015 
Data de Nascimento: 19/07/1977 
CPF: 601.325.312-91
Enderego: Av. Boa Vista, Centro, CEP: 69.370-000, Sao Luiz do Anaua-RR 
Estado Civil: Casado

SSP/RR

^ ? O) g
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~<o LO CL >Prazo determinado de mandato: 04 (quadro) anos. U

o

. ° g_ >LEILSON GONQALVES DA SILVA 
2° Membro do Conselho Fiscal do COSEMS-RR 
Secretario Municipal de Saude de Canta
RG: 3721000 
Data de Nascimento: 11/04/1989 
CPF: 006.767.922-60
Enderego: Rua Jose Aureliano, 06 114, Centro, CEP: 69.390-000, Canta. 
Estado Civil: Casado.

§

SSP/RR

Prazo determinado de mandato: 04 (quatro) anos.

Boa Vista- RR, 27. de Janeiro de 2021
CART6RI0 loureiro

, _ 1° OFI'CIO DE Timos E DOCUMENTOS 
E PESS0AS JURfDICAS 

t BOA VISTA - RORAIMA
JEOVAN-OLlVElRA DA SILVA

Presidente em Processo de Transigao do COSEMS/RR

Av. Santos Dumont, 1403, Sala 28 - Sao Francisco - Boa Vista-RR - CEP: 69.305-105 
Fone: (95) 98403-4766 - E-mail: cosems_boavista@hotmail.com.br 

CNPJ: 10.446.428/0001-16



r CARTORIO LOUREIRO

1° OFICIO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE BOA VISTA

TABELIAO - BEL. JOZIEL SILVA LOUREIRO
AV. VILLE ROY, 5636 - CENTRO - CEP 69.301 - 000 

TEL: (95) 3624-6097 - CNPJ: 24.383.786/0001-31

CERTIDAO INTEIRO TEOR - PESSOA JURIDICA

REGISTRO N° 00003352 LIVRO N° A-ll

JOZIEL SILVA LOUREIRO - OFicial em pleno exerdcio do cargo na forma da lei do Servi^o de Registn 
das Pessoas Juridicas - 1° Oficio da Capital do Estado de Roraima

Pegina 1

CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA - COSEMS 
ASSOCIACAO
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO DA ENTIDADE
INDETERMINADA
PARTICULAR
WIRLANDE SANTOS DALUZ 
Sao alguns dos objetivos e finalidades.
Art. 3° - O COSEMS/RR tem como objetivo e finalidade
a) Congregar e articular os dirigentes de serviijos municipais de saude 
em todo o Estado de Roraima;
b) Acompanhar e assessorar a organizagao dos servigos municipais 
de saude no ambito do Estado de Roraima;
c) Desenvolver e fortalecer os sistemas municipais de saude, promovendo 
encontros, seminaries e outros eventos, bem como intercambio de 
experiencias e informagoes entre seus associados.
AVENIDA GETULIO VARGAS, 678 - CENTRO, BOA VISTA-RORAIMA 
BOAVISTA-RR

DENOMINACAO
ESPECIE
NATUREZA
DURACAO
INSTRUMENTO
REPRESENT ANTE(S)
FINS

ENDERECO
FORO
ESTATUTO REFORMAVEL 
DIRETOR1A REMUNERADA 
COMPETENCIA 
DATA DE FUNDACAO 
DATA DE ELEICAO 
DATA DE APROVACAO 
DATA DE POSSE 
TEMPO DE MANDATO 
OBSERVACOES

SIM

( ^ CARTOlJo LOUREIRO 

Tf OFICIO W\ TULOS E DOCUMENTS

;TA

NAO
ASSEMBLEIA GERAL
15/05/2003 
15/05/2003 
15/05/2003 
15/05/2003 
02(DOIS) ANOS
ATADE ASSEMBLEIA GERAL REALIZADANO DIA 15/05/2003 
PARA CONSTITUICAO DO CONSELHO; APROVACAO DO 
ESTATUTO SOCIAL E ELEICAO DADIRETORIA.
RESUMO DO ESTATUTO SOCIAL

BOA VISTA roraima;

Dr, Edi Seueimo ie Scusa Jmr
Tsbeli&o Substitute 

CartOrio Louretro .

ESTATUTO SOCIAL
CAPITULO I - DENOMINACAO, SEDE, OBJETIVOS E FINALIDADES 
Art. 1° - A sociedade civil girara sob a denominagao: CONSELHO DE 
SECRET ARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA, usara a 
sigla COSEMS, e constituido pelos 15(quinze) secretarios Municipais 
de Saude de Roraima, para fins de estudo, defesa, orientagao.assistencia, 
uniao, coordenagao e representagao legal dos Secretarios Municipais de 
Saude de Roraima.
Art. O COSEMS, cuja duragao e por prazo indeterminado, tem sede em 
Avenida Getulio Vargas, 678 Centro, Boa Vista - Roraima.
CAPITULO II - DADIRECAO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO 
Art. 4° - Sao orgSos de diregao, organizagao e administragao do COSEMS/RR 
- Assembleia Geral; Diretoria Executiva Estadual; Conselho Fiscal.
SECAO I - DA ASSEMBLEIA GERAL
Art. 5° - A Assembleia Geral e orgao maximo de deliberagao do COSEMS/RR 
constituida pelos membros efetivos, com direito a voz e voto, e suplente e/ou 
convidados com direito somente a voz, instalada em 1“ (primeira) convocagao 
com maioria absoluta dos efetivos e em 2a convocagao, 30 (trinta) minutos 
depois, com qualquer niimero, deliberado por maioria simpletes dos presentes 
exceto nos cados previstos no presente Estatuto.



Pagina 2
Paragrafo unico. A Assembleia Geral se reunira ordinariamente uma vez por 
ano e extraordinariamente sempre que convocada pelo Presidente; a Diretoria 
ou por l/5(um quinto) dos associados.
SECAO II - DA DIRETORIA EXECUTIVA ESTADUAL 
Art. 7° - A Diretoria Executiva Estadual e o orgao dirigente, executive e 
coordenador do COSEMS/RR, sendo constituida por 4 (quatro) membros 
efetivos e 1 (um) suplente, eleitos pela Assembleia Geral, com os 
seguintes cargos: PRESIDENTE; VICE-PRESIDENTE; SECRETARIO 
GERAL; TESOUREIRO; SUPLENTE.
Art. 9° - O Mandate da Diretoria sera de 02(dois) anos, eleita pela Assembleia geral, sendo permitida 
reeleiqao.
SECAO III - DO CONSELHO FISCAL
Art. 16-0 Conselho Fiscal, eleito pela Assembleia Geral, com mandate de 
2(dois) anos, sendo permitida a reeleiqao, e composto por 3(tres) membros 
efetivos e l(um) Presidente e 2(dois)
CAPITULO III - DO ORGAO DE EXECUCAO
SECAO UNICA - DA SECRETARIA EXECUTIVA
Art. 18 - A Secretaria Executiva, orgao de execuqao superior subordinada a
Diretoria Executiva Estadual, e composta por um Secretario Executive e
Tecnicos Administrativos.
CAPITULO IV - DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS 
Art. 21 - Os membros associados nao respondem subsidiariamente pelas 
obrigaqoes assumidas em nome do COSEMS/RR.
Art. 22-0 presente Estatuto podera ser modificado por Assembleia geral, 
convocada especificamente e na forma deste estatuto e da Lei Civil, 
devendo ser aprovado por aprovaqao da maioria absoluta, ou seja, 
metade mais l(um) dos associados.
Art. 23 - A Extingao do COSEMS/RR sera de deliberaqao da Assembleia 
Geral, especialmente convocada para esse fim, por aprovaqao de 2/3 
(dois terqo) que tambem deliberara sobre o destino do patrimonio, 
devendo ser contemplada entidade congenere ou filantropica.
Art. 25-0 Presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovaqao 
pela Assembleia Geral do COSEMS/RR devendo ser registrado em 
Cartorio para efeitos legais.
WIRLANDE SANTOS DALUZ; EULALIA MAIA DA SILVA; DELHI DA COSTA LEITE; 
CICERO CARDOZO DE ALMEIDA FILHO;

MEMBROS DA DIRETORIA

Diretoria

WIRLANDE SANTOS DA LUZ, CPF N° 064.250.542-04 - PRESIDENTE;
EULALIA MAIA DA SILVA, CPF N° 202.457.002-00 - VICE-PRESIDENTE;
DELBI DA COSTA LEITE, CPF N° 225.150.202-59 - TESOUREIRO;
CICERO CARDOZO DE ALMEIDA FILHO, CPF N° 767.787.973-04 - SUPLENTE.

AVERBACAO Nc 

DENOMINACAO

09/09/20051 Data
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA - COSEM
-PROTOCOLO 00011572

S
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL 
07/03/2005
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA NO DIA 07/03/2005 
PARA ELEIOAO DE DIRETORIA.
DIRETORIA EXECUTIVA ESTADUAL 
fAbIO GONSALVES DE ALMEIDA - Presidente;
MARIO CAPRIGLIONE - Vice-Presidente;
VANIA MOTA CALDAS - Secretaria Geral;
OTAviO LACERDA DE PAULA - Tesdureiro;
WILLES COSTA LEAL - Suplente. A______________________

NATUREZA 
DATA DA ElEigAC 
OBSERVAtpES

n* CARTORiO L0UREIR( 
rOFiCIODETlTULOSE 

E PESS0AS S&
BOA VISTA -
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Pagina 3

AVERBAQAO Nc 2
ESPECIE
DENOMINA^AO

-PROTOCOLO 00014288 
ASSOCIACAO
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICEPAIS DE SAUDE DE RORAIMA - COSEM

Data 10/05/2010

S
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE ALTERAgAO ESTATUTA 
RIA E ELEICAO DE MEMBROS DA DIRETORIA 
16/02/2009 
02 (DOIS) ANOS.
16/02/2009
16/02/2009
16/02/2009
ATA DE ASSEMBLEI A GERAL EXTRAORDINARIA, PARA ALTERACAO 
ESTATUTARIAE ELEICAO DA DIRETORIA, REALIZADANO DIA 16/02/2009. 
-Conforme convocagao o Novo Estatuto Social foi discutido e aprovado pelos 
presentes por unanimidade e faz parte da presente ata.
DIRETORIA ELEITA:
ROBSON RODRIGUES MANGUEIRA - Presidente;
ADELMA ALVES FIGUEIREDO - la Vice-Presidente;
VALDECI RODRIGUES MARTINS - 2° Vice-Presidente;
RAIMUNDO CARLOS DE SOUSA- 1° Tesoureiro;
MARIA AUXILIADORA COSTA NASCIMENTO - 2a Tesoureira;
RAIMUNDO GERSON GUEDES SILVA - 1° Secretaria Geral;
PAULO VIANADE FREITAS - 2° Secretario Geral;
-Conselho Fiscal:
JOSEILSON CAMARA SILVA;
TEREZINHADE JESUS DAL CORREIA;
SARA PAIVA DE SOUZA.

NATUREZA

DATA DO DOCUMENTC 
TEMPO DO MANDATO 
DATA DA APROVACAt 
DATA DA ELEigAC 
DATADAPOSSI 
OBSERVACOES

Anexo: Ata de Reuniao Ordinaria do Conselho de Secretarios, realizada no dia 
12/03/2007, para entrega do cargo da Presidencia do COSEMS/RR e Nova 
Eleigao; Assinatura dos Presentes e Convocagao.

AVERBACAO Nc 3
ESPECIE 
DENOVJNACAO

-PROTOCOLO 00014289 
ASSOCIACAO
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA - COSEM

Data 10/05/2010

S
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE MUDANCA DE DIRETORNATLTIEZA
IA

DATA E»0 DOCUMENTC 
DATA DA APROVACAt
datadaeleicAc
OBSERVACOES

25/01/2010
25/01/2010
16/02/2009
ATA DA la REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS, 
PARAESCOLHADO NOVO PRESIDENTE DO COSEMS, REALIZADANO DIA 
25/01/2010.

-Conforme convocagao os assuntos em pauta foram discutidos pelos presentes, e 
logo foram indicados os nomes para cada cargo, para um periodo de 01 (um) ano. 
Ficando assim constituida a nova diretoria:
DIRETORIA:
RAIMUNDO GERSON GUEDES SILVA - Presidente;
IRACI OLIVEIRA DA CUNHA - la Vice-Presidente;
VALDECI RODRIGUES MARTINS - 2° Vice-Presidente;
ARMANDO MARCOS DOS SANTOS - 1° Tesoureiro;
RAIMUNDO COSTA DE SOUZA - 2° Tesoureiro;
JOSEILSON CAMARA SILVA - 1° Secretaria Geral;
MARIA AUXILIADORA COSTA NASCIMENTO - 2a Secretaria Geral; 
-Conselho Fiscal:
JO ANA ALVES SANTOS;
PAULO VIANADE FREITAS;
TEREZINHA DE JESUS DAL CO] A.

W BOA VISTA - rarnT Cart0“
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AVERBACAO Nc 4

ESPECIE
DENOMINACAO

-PROTOCOLO 00015102
associacAo
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA - COSEM

Data 20/09/2011

S
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIQAO DA NOVA DIRETORIA 
26/01/2011 
02 (DOIS) ANOS.
26/01/2011
26/01/2011
26/01/2011
ATA DA la REUNIAO EXTRAORDINArIA DO CONSELHO DE SECRET ARIOS, 
PARA ESCOLHA DA NOVA DIRETORIA DO COSEMS, REALIZADANO DIA 
26/01/2011.
-Conforme convoca^ao os assuntos em pauta foram discutidos pelos presentes, 
e logo foram indicados os nomes para cada cargo, para um periodo de 02 (dois) 
anos. Ficando assim constituida a nova diretoria:
DIRETORIA:
JOSEILSON CAMARA SILVA - Presidente;
ARMANDO MARCOS DOS SANTOS - la Vice-Presidente;
ROBERIO BEZERRADE ARAUJO - 2° Vice-Presidente;
GEOMARA COSTA LIMA - 1° Tesoureiro;
RAIMUNDO GERSON GUEDES SILVA - 2° Tesoureiro;
GILSON ALMIRANTE DE SOUZA - 1° Secretario Geral;
IVANILDE FERREIRA DE OLIVEIRA - 2a Secretaria Geral;
-Conselho Fiscal:
GLEISON SABOIA TELES;
ANTONIO DE CASTRO E SILVA NETO;
ROSA MERCEDES PAINO MACHA.

NATUREZA
DATA DO DOCUMENTC 
TEMPO DO MANDATO 
DATA DA APROVACAi 
DATA DA ELEICAC 
DATA DA POSSI 
OBSERVANCES

AVERBANAO Nc 5

ESPECIE
DENOMINACAO

-PROTOCOLO 00016024 
ASSOCIACAO
CONSELHO DE SECRET ARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA - COSEM

Data 16/05/2013

S
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE ELEICAO DA NOVA DIRETORIA
20/02/2013
02 (DOIS) ANOS.
20/02/2013
20/02/2013
ATA DA la REUNIAO ORDINArIADO CONSELHO DE SECRETArIOS, 
PARA ESCOLHA DA NOVA DIRETORIA DO COSEMS, REALIZADA NO DIA 
20/02/2013.
-Conforme convocagao os assuntos em pauta foram discutidos pelos presentes, 
e logo foram indicados os nomes para cada cargo, para um periodo de 02 (dois) 
anos. Ficando assim constituida a nova diretoria:
DIRETORIA:
MARCELO DE LIMA LOPES - Presidente;
JOSEILSON CAMARA DA SILVA - la Vice-Presidente;
IVANILDE FERREIRA DE OLIVEIRA - 2° Vice-Presidente;
GILSON ALMIRANTE DE SOUZA - 1° Tesoureiro;
EDIVAN CARNEIRO DE ALBUQUERQUE - 2° Tesoureiro;
JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO - 1° Secretario Geral;
HADACIA DA SILVA ALVES - 2a Secretaria Geral;
-Conselho Fiscal:
ENOYA ALVES DA SILVA;
EDNALDO GOMES PEREIRA;
JOSE EDNON DA SILVA ARAUJO.

NATUREZA
DATA DO DOCUMENTC 
TEMPO DO MANDATO 
DATA DA APROVACAt 
DATA DA ELEICAC 
OBSERVACOES

CART6RI0 loureiro
I0 OFiCIO DE TITULOS E DOCUMENTOS 

EPESSOASJURtejeflTj 
BOA VISTA - BQBMff ^W^SousqJu 

Tabe/,*0 Substitute 
°V° Loureiro

mi
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AVERBACAO Nc 6
ESPECIE
DENOMTNAQAO

-PROTOCOLO 00016984 
ASSOCIACAO
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA - COSEM

Data 14/11/2014

S
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE RECOMPOSigAO DA DIRETORIA
24/09/2014
24/09/2014
ATA DA 21' REUNIAO EXTRAORDINArIA DO COSEMS, REALIZADA NO DIA 
24/09/2014. Para deliberar:
1. Abertura e Informes;
2. Prestagao de contas ref. ao ano de 2013, 1° e 2° Trimestres/2014;
3. Recomposi9ao da Diretoria do COSEMS/RR.
-Conforme convocai^ao os assuntos em pauta foram discutidos e aprovados 
pelos presentes, sendo informado que o Presidente o Sr.Marcelo de Lima Lopes, 
e o F Vice-Presidente o SR. Joseilson Camara da Silva, apresentaram carta de 
Renuncia (ANEXO). E conforme estatuto social, assume o cargo de Presidente 
a Sra IVANILDE FERREIRA DE OLIVEIRA, fica assim constituida a diretoria 
ate o termino do mandate:
DIRETORIA:
IVANILDE FERREIRA DE OLIVEIRA - Presidente;
GILSON ALMIRANTE DE SOUZA - 1° Tesoureiro;
EDIVAN CARNEIRO DE ALBUQUERQUE - 2° Tesoureiro;
JADDILA ROSAS DE FIGUEIREDO - 1° Secretario Geral;
HADACIADA SILVA ALVES - 2a Secretaria Geral;
-Conselho Fiscal:
ENOYA ALVES DA SILVA;
EDNALDO GOMES PEREIRA;
JOSE EDNON DA SILVA ARAUJO.

NATUREZA
DATA DO DOCUMENTC 
DATA DA APROVAQAt 
OBSERVAQOES

AVERBACAO Nc 7
ESPECIE
DENOMINACAO

-PROTOCOLO 00017147 
ASSOCIACAO
CONSELHO DE SECRET ARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA - COSEM

Data 12/03/2015

S
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE ELEICAO DA NOVA DIRETORIA
28/01/2015
02 (DOIS)ANOS.
28/01/2015
28/01/2015
ATA DA 17° REUNIAO ORDINARIA DO - COMEMS/RR, REALIZADA NO DIA 
28/01/2015. Pontos da Pauta:
1. Assinatura e aprovaqao das Atas: 15° Reuniao Ordinaria, 16° Reuniao Ordinaria e 3° Re 
uniao Extraordinaria;
2. Contrataqao dos Apoiadores Regionais de Saude;
3. Encaminhamentos para Eleigao da Diretoria;
4. Agao Social de Natal - COMEMS/RR.
Inclusao de Pauta:
1. Normatizagao do Tratamento Fora de Domicilio - TFD Municipal;
2. Apresentagao do Plano de Aplicagao dos Recursos Pactuados na Proposta de Termo de 
Repasse Financeiro da MAC.

NATUREZA
DATA DO DOCUMENTC 
TEMPO DO MANDATC 
DATA DA APROVACAt 
DATA DA ELEICAC 
OBSERVACOE5

-Conforme convocagao e apos os discursos de praxe, os assuntos deliberados foram 
discutidos e aprovados pelos presentes, porem, a pauta 4. da Agao Social de Natal - COSE 
MS/RR, ficou para uma outra ocasiao, bem como, as atas 15a e 16a menciona- 
das nao me foram apresentadas. A Diretoria e Conselho Fiscal fleam assim constituidos par 
a o exercicio de 2015-2017:
IVANILDE FERREIRA DE OLIVEIRA - Presidente;
GILSON ALMIRANTE DE SOUZA - 1° Vice-Presidente;
JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO - 2° Vice-Presidente;
■^LINE ARAUJO DIAS NOVO - 1° Tesoureiro;
FJAFAEL DA SILVA MESQUITA - 2° Tesoureiro;
EDIVANE DIAS GALDINO -1° Secretario Geral;
HADACIA SILVA ALVES - 2° Secretario Geral;
-Conselho Fiscal:
ENOYA ALVES DA SILVA - Presidente;
NILSON CARLOS VELOSO - 1° Membro;
GIVANILDO MENDES VERAS - 2° Membro.

CartCriolLoureVo

CARTORIO LOUREp?
jQI" OfICIO DE TITULOS E DOCm “‘
W-----£ PESSDAS .WkjjGA&—

RORAIMA

\

ENTOS
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A VERB AC AO Nc 8

ESPECIE
DENOMINACAO

-PROTOCOLO 00018127 
ASSOCIACAO
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA - COSEM

Data 04/10/2016

S
ATA DE ASSEMBLE!A GERAL EXTRAORDINArIA DE DESTITUICAO DA DIRET
ORIA
01/09/2016
02 (DOIS)ANOS.
01/09/2016
01/09/2016
ATA DA 2“ REUNlAO EXTRAORDINARIA DO COSEMS-RR, REALIZADA NO DIa 
01/09/2016. Para Deliberar:
1. Destituigao dos dirigentes, conforme eleigao registrada no dia 28/01/2015;
2. Eleger a Diretoria e Conselho Fiscal do COSEMS/RR.

NATUREZA

DATA DO DOCUMENTC 
TEMPO DO MANDATO 
DATA DA APROVACAt 
DATA DA ELEICAC 
OBSERVACOES

-Conforme Edital de Convocagao os assuntos em pauta foram discutidos pelos 
presentes. Foi informado que parte da atual Diretoria foi exonerada do Cargo de 
Secretario Municipal de Saiide e a outra Renunciou ao Cargo conforme Carta de 
Renuncia, ficando o Conselho sem administradores. Logo foi criada uma chapa unica 
para a composigao da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal que cumprira um 
novo mandate que sera de 01/09/2016 ate 01/09/2018, a qual foi aprovada por 
unanimidade pelos presentes, ficando assim constituida:
-Diretoria Executiva:
AILTON DOS REIS MORAES - Presidente;
ALINE ARAUJO DIAS NOVO - la Vice-Presidente;
FRANCISCADAS CHAGAS SOARES - 2a Vice-Presidente;
PAMELA VIEIRA DA SILVA - la Tesoureira;
ILVANE BRANDT VELOSO - 2a Tesoureira;
FRANCISCO EDNALDO BARROSO DE SOUZA - 1° Secretario Geral;
EDIVANE DIAS GALDINO - 2a Secretaria;
-Conselho Fiscal:
KLEBER DA SILVA PINHEIRO - Presidente;
ALCESTE MADEIRA DE ALMEIDA - 1° Membro;
ROGIANE BARBOSA SILVEIR A ALMEIDA - 2° Membro.

-Anexos: Carta de Renuncia da Sra. IVANILDE FERREIRA DE OLIVEIRA; Decreto 
n° 028/2016 de 30 de Maio de 2016; Carta n° 02/2015 de 22 de Maio de 2015; Copia da 
Portaria n° 037/2015 de 11 de Maio de 2015; SEMSA/OFICIO N° 018/2015 de 26 de 
Maio de 2015; Decreto n° 035/2016 de 04 de Abril de 2016; Copia da Identidade da 
Sra. PAMELA VIEIRA DA SILVA; Decreto n° 004/2016 - (P) de 04 de Janeiro de 2016; 
Decreto PMSJB n° 210/2016 de 24 de Maio 2016; Portaria n° 040/2015 de 21 de Maio 
de 2015; PMM/GAB/PORTARIA n° 145/16 de 16 de Maio de 2016; 
PMA/DECRETO/N°009/2016, de 04 de Janeiro de 2016; Decreto n° 029/2016 de 02 
de Junho de 2016; Decreto n° 022/16-GAB de 11 de Janeiro de 2016; Decreto n° 
046-P/2015 de 07 de Abril de 2015; Termo de Posse do Sr. KLEBER DA SILVA 
PINHEIRO, para tomar posse do cargo em comissao de Nivel de Diregao Superior, 
Simbolo DS-1, de Secretario Municipal, da Secretari Municipal de Saiide, conforme 
assim disposto no Decreto 863/P de 03 de Junho de 2016; Portaria n° 041/2015 de 21 
de Maio de 2015. _________________________________

^ CARTORiO LfflUREIRO 
OFiCIO DETITULOS/ iDOCUMENTOS 

WjS E PESSOAS/fll RlDiCAS 
IT BQAVISTA -/

ifeeliag Substitute 
Cartbrio Lourelro
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AVERBACAO Nc 9 

ESPECIE 
DENOM3NACAO

-PROTOCOLO 00018431 
ASSOCIAQAO
CONSELHO DE SECRETARIOS MUN1CIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA - COSEM

Data 06/04/2017

S
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARY DE DESTITUI^AO DA DIRET
ORIA
03/02/2017
02 (DOIS) ANOS.
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
ATA DA la REUNI AO EXTRAORDINArIA DO COSEMS-RR, REALIZADANO DIA 
03/02/2017. Para Deliberar:
1. Destituifao dos dirigentes, conforme eleigao registrada no dia 01/09/2016;
2. Eleger a Diretoria e Conselho Fiscal do COSEMS/RR.
-Conforme Edital de Convocagao os assuntos em pauta foram discutidos pelos 
presentes. Foi informado que o mandate da Diretoria vence em 2018 e parte da atual 
Diretoria foi exonerada do Cargo de Secretario Municipal de Saude, ficando o 
Conselho sem administradores. Logo foi criada uma chapa tinica para a composigao 
da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal que cumprira um novo mandate que 
sera de 03/02/2017 ate 03/02/2019, a qual foi aprovada por unanimidade pelos 
presentes, ficando assim constituida:
-Diretoria Executiva:
QUERGINALDO TOMAz DE ARAUJO - Presidente;
DAVID GALVAO DA COSTA -1° Vice-Presidente;
LOREMAR RAMOS DA SILVA - 2° Vice-Presidente;
ADAILTON PAULINO VIEIRA - 1° Tesoureiro;
RAIMUNDO NONATO MOURAO DE MELO - 2° Tesoureiro;
LEONARDO FERNANDES DE MAGALHAES -1° Secretario Geral;
CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS - 2° Secretario;
-Conselho Fiscal:
CHARLES MIGUEL BRUSTER - Presidente;
RONE ELLI DA SILVA AMORIM - 1° Membro;
KENIA GOMES DOS SANTOS - 2° Membro.__________________________________

NATUREZA

DATA DO DOCUMENTC 
TEMPO DO MANDATO 
DATA DA APROVACAl 
DATA DA ELEICAC 
DATA DA POSSI 
OBSERVACOES

CARTORiO L0UREIR0 
f OFiCIO detItuios e documbuos

E PESS0AS JURiDiC^S 
BOA VISTA

Souso Junior
Ta\eliao Substituto 
-^O^rlorio Lourenro
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averbacAo Nc 10
ESPECIE
DENOMINACAO

-PROTOCOLO 00019207 
ASSOCIACAO
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA - COSEM

Data 06/04/2018

S
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE DESTITUI^AO DA DIRET
ORIA
07/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
ATA DA la RE UNI AO EXTRAORDINARIA, REALIZ ADA NO DIA 
07/03/2018. Para deliberar sobre:
1. Destituifao dos dirigentes, conforme eleigao registrada no dia 03/02/2017;
2. Eleger a Diretoria e Conselho Fiscal do COSEMS/RR.
-Conforme Edital de Convocagao os assuntos em pauta foram discutidos pelos 
presentes. Foi informado que o mandate da Diretoria vence em 2019 e parte da atual 
Diretoria foi exonerada do Cargo de Secretario Municipal de Saiide, ficando o 
Conselho sem administradores. Logo foi criada uma chapa unica para a composigao 
da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal que cumprira um novo mandate para 
o bienio 2018-2020, a qual foi aprovada por unanimidade pelos presentes, 
ficando assim constituida:
-Diretoria Executiva:
HELENILSON JOSE SPARES BONIARES - Presidente 
ELINEUZA DE ALMEIDA TEIXEIRA - 1° Vice-Presidente;
WILLYS LEAL COSTA - 2° Vice-Presidente;
RAIMUNDO NONATO MOURAO MELO - 1° Tesoureiro;
JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA - 2° Tesoureiro;
CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS - 1° Secretario Geral;
JAIDELA ROSAS DE FIGUEIREDO - 2° Secretario;
-Conselho Fiscal:
KIRA CORREA GOMES - Presidente;
GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA - 1° Membro;
JONIELIONACK RAMOS DE SOUSA - 2° Membro.

NATUREZ/S

DATA DO DOCUMENTC 
DATA DA APROVACAt 
DATA DA ELEIQAC 
DATA DA POSSI 
OBSERVACOES

A VERB A(  ̂AO N( 11 -PROTOCOLO 00019352 Data

W BOAvjgM^rRORAlMA

;EIR0

fHmoi
Tatteliao Substitute 

Cirtbrio Lourelro
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AVERBACAO Nc 12
E SPECIE 
DENOMINAQAO

-PROTOCOLO 00019895 
ASSOCIAgAO
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA - COSEM

Data 26/02/2019

S
ATADE REUNIAO GROIN ARIA
06/02/2019
02 (DOIS)ANOS.
06/02/2019
ATA DA la REUNIAO ORDINArIA (ASSEMBLEIA GERAL) DO CONSELHO DE 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA - COSEMS/RR, 
REALIZADANO DIA 06/02/2019. Para Deliberar:
1. Destituigao dos dirigentes, conforme elei9ao realizada em 07/03/2018;
2. Eleger a Diretoria e Conselho Fiscal do COSEMS/RR.
-Conforme Edital de Convoca9ao os assuntos em pauta foram discutidos pelos 
presentes. Foi informado que parte da atual Diretoria foi exonerada do Cargo de 
Secretario Municipal de Saude, ficando o Conselho sem administradores. Logo foi 
criada uma chapa unica para a composi9ao da nova Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal que cumprira um novo mandate para o bienio 2019-2021, a qual foi aprovada 
por unanimidade pelos presentes, ficando assim constituida:
-Diretoria Executiva:
HELENILSON JOSE SPARES BONIARES - Presidente 
JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA - 1° Vice-Presidente;
WILLYS LEAL COSTA - 2° Vice-Presidente;
LISETE SPIES - 1° Tesoureiro;
FRANCISCO JOSELIO FREITAS DOS SANTOS - 2° Tesoureiro;
CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS - 1° Secretario Geral;
JOELSON SILVA DA COSTA - 2° Secretario;
-Conselho Fiscal:
KIRA CORREA GOMES - Presidente;
GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA - 1° Membro;
HENDRE GREGORIO DA SILVA - 2° Membro.

NATUREZA
DATA DO DOCUMENTC 
TEMPO DO MANDATO 
DATA DA APROVACAt 
OBSERVANCES

AVERBANAO Nc
ESPECIE
DENOMTNAQAO

13 -PROTOCOLO 00020174 
ASSOCIACAO
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA - COSEM

Data 19/07/2019

S
ATA DE ELEINAO E POSSE DA DIRETORIA
17/07/2019
02 (DOIS) ANOS.
17/07/2019
17/07/2019
17/07/2019
ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINARIA (ASSEMBLEIA GERAL) DO 
CONSELHO DE SERETARIAS MUNICIPAIS DE SA-UDE DE RORAIMA- 
COSEMS/RR, REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2019. Para deliberar:
1. Destitui9ao dos dirigentes, conforme elei9ao realizada em 06/02/2019;
2. Eleger a Diretoria e Conselho Fiscal do COSEMS - RR.
Conforme convoca9ao e apos os discursos de praxe, os assuntos em pauta foram 
discutidos e aprovados pelos presentes, ficando assim constituida a nova diretoria:
- Diretoria:
JEOVAN OLIVEIRA DA SELVA - Presidente;
WILLYS LEAL COSTA- 1° Vice Presidente,
SUELY SANTOS MORAIS - 2a Vice Presidente;
MSETE SPIES - la Tesoureira;
EDNA DO NASCIMENTO MOURA - 2aTesoureira;
CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS - 1° Secretario;
JOELSON SILVA DA COSTA - 2° Secretario.
- Conselho Fiscal:
FRANCISCO JOSELIO FREITAS DOS SANTOS - Presidente do Conselho Fiscal; 
GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA - 1° Membro do Conselho Fiscal;
HENDRE GREGORIO DA SILVA - 2° Membro do Conselho Fiscal. 

NATUREZA
DATA DO DOCUMENTC 
TEMPO DO MANDATE 
DATA DA APROVACAt 
DATA DA ELEICAC 
DATA DA POSSI 
OBSERVANCES

Suusu Juniorqrm'Jinr:::
^^Tabeliab

^eartQilpSubstitute
Loureto-

^ CARTORiO loureiro
OFiCIO DETiTULOS E DOCUMENTOR 

E PESS0AS JURlDICAS/ 
z R0A VISTA - RORAIMA,

AVERBANAO Nc 14 -PROTOCOLO 00020652 Data 20/05/2020
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AVEFJBACAON‘ 15 

ESPECIE 
DENOMINACAO

-PROTOCOLO 00021110 
ASSOCIACAO
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA - COSEM

Data 01/02/2021

S
ATA DE REUNI AO EXTRAORDINARIA DE ALTERAQAO ESTATUTArIA 
09/12/2020
AVENIDA SANTOS DUMONT, N° 1403, SALA28, BAIRRO SAO FRANCISCO, BO 
A VISTA/RR, CEP 69305-105 
04 (DOIS) ANOS.
09/12/2020
Art. 2° - O COSEMS-RR, com duragao por prazo indeterminado, sede e foro em Boa Vist 
a, na Avenida Santos Dumont, Niimero 1403, Sala 28, Bairro Sao Francisco, CEP 69.305- 
105, Estado de Roraima, tern por finalidade:
I - Incentivar a participafao de todos os dirigentes das Secretarias Municipals de Saude do 
Estado de Roraima visando a atua$ao conjunta e uniforme na execute do Sistema Unico 
de Saude;
II - Manter o intercambio com entidades semelhantes ou assemelhadas dos outros Estadcs 
da Federafao;
III - Propugnar pela efetiva?ao do Sistema Unico de Saude;

NATUREZA
DATA DC DOCUMENTC 
ENDERECO

TEMPO DO MANDATC 
DATA DA APROVACAt 
FINS (OBDETIVOS)

[...]
ATADE REUNIAO EXTRAORDINArIA DO CONSELHO DE SERETARIAS 
MUNICIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA - COSEMS/RR, REALIZADAEM 09/12/202

OBSERVANCES

0.
Para deliberar:
1. Proposta de alteragao do Estatuto Social do Colegiado deste Conselho.
- Conforme convocagao e apos os discursos de praxe, os assuntos em pauta foram 
debatidos e aprovados pelos presentes, ficando assim consolidada a nova redagao do 
Estatuto Social.
"Art. 33° - A presente reforma deste estatuto foi aprovada por Assembleia Geral, 
realizada em 09/12/2020, entra em vigor nesta data, revogadas as disposigoes em 
contrario".
Boa Vista - RR, 09/12/2020.

A VER B AN AO Nc

ESPECIE
DENOMNAN-AO

16 -PROTOCOLO 00021222 
ASSOCIANAO
CONSELHO DE SECRET ARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE RORAIMA - COSEM

Data 08/03/2021

S
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE ELEIN AO E POSSE DA NOVA DI
RETORIA
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE RORAIMA - COSEMS, 
REALIZADA NO DIA 27/01/2021. Para deliberar:
1. Eleger Diretoria e Conselho Fiscal do COSEMS/RR.
- Conforme convocagao e apos discursos de praxe, os assuntos em pauta foram 
debatidos e aprovados pelos membros presentes, restando assim constituida a 
Diretoria e o Conselho Fiscal:
- Diretoria:
CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS - Presidente;
WILLYS LEAL COSTA - 1° Vice-presidente;
CLAUDIOMIRO AGUIAR FERREIRA - 2° Vice-presidente; 
vLISETE SPIES - la Tesoureira;
ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO - 2° Tesoureiro;
^CARDO GONNALVES DA FONSECA - 1° Secretario Geral;
ZELANDES ALBERTO OLIVEIRA - 2° Secretario Geral.
- Conselho Fiscal:
GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA - Presidente do Conselho Fiscal;
ELIAS BESCHORNER DA SELVA -1° Membra;
LEILSON GONCALVES DA SILVA - 2° Membra.

NATURLZA

DATA DO DOCUMENTC 
DATA DA APROVANAt 
DATA DAELEINAC 
DATA DA POSSI 
OBSERVANCES

wwjuum

rT^WRioLOT^
1° OFiQC DEliTULOS E DOCUMENT 

E PESS0AS JURfDiCA 
8QA.V£!A lAiMA.

Era o que se continha no aludido assento registral nesta certidao citado.
O referido e verdade e dou fe: 8 de margo de 2021.Flavio Augusto Vilhena Dourado.
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Eu, JOZIEL SILVA LOUREIRO, Oficial, subscrevo e assino.

CARTORiO LOUREIRO 
1° OFiCIO DE TilULOS E DOCUMENTOS 

E PESSOAS JURlDICAS 
BOA VISTAW RORAIMAJ
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COSEMSiRR
Consalha de Secretarias Municipals 

da Sailda do Estado da Roraima

Frequencia da 1a Reuniao Extraordinaria do Conselho de Secretarias 
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Secretario (a) AssinaturaMunicipio
Secretdria de Saude 

de Roraindpolis RICARDO GONQALVES DA FONSECA

Secretario de Saude 
de Boa Vista

\/CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS
i

Secretaria de Saude 
de Caroebe ENOYA ALVES DA SILVA

Secretario de Saude 
de Sdo Luiz do Anaua ELIAS BESCHORNER DA SILVA \vffl“2

Secretario de Saude 
de Sao Joao da Baliza cPAULO ALVES DE ARAUJO

Secretario de Saude 
de Normandia (GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA

Secretario de Saude 
de Caracarai GLEISON SABOIA TELES

Secretario de Saude 
de Alto Alegre CLAUDIOMIRO AGUIAR FERREIRA vy

Secretario de Saude 
do Uiramuta yZELANDES ALBERTO OLIVEIRA

Secretario de Saude 
de Mucajai

/ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO
L

Secretaria de Saude 
de Pacaraima p vT- (°.DANILLO JEOVANE CRAVO MACIEL

*• )Secretaria de Saude 
de Bonfim iMlLISETE SPIES

Secretaria de Saude 
de Amajari JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO

Secretario de Saude 
de Canta hii ^hk6ii>.//QLEILSON GONgALVES DA SILVA

Secretario de Saude 
de Iracema WILLYS LEAL COSTA
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Ofício nº 0395/2021 – CONASEMS 

Brasília, 01/09/2021. 

Ao Senhor 

Claudio Galvão dos Santos 

Presidente do COSEMS/RR 

Avenida Santos Dumont, nº 1403 Sala 28 - São Francisco. Boa Vista/RR 

CEP: 69305-105 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0047/2021. 

Prezado Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0047/2021 de 

01/09/2021, que dispõe sobre o exame sob a perspectiva de completude e 

conformidade 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 










