ATA DA REUNIÃO CONSELHO FISCAL DO CONSELHO DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ - COSEMS/CE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º
QUADRIMESTRE/2018, realizada aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e
dezoito, com início às 14:00h, nas dependências da sede do COSEMS/CE, sito à Rua dos
Tabajaras, 268 - Praia de Iracema - Fortaleza-Ce. Presentes os membros do Conselho
Fiscal: Luís Carlos do Nascimento – SMS Cascavel, Ianny de Assis Dantas – SMS
Jaguaribara, Josete Malheiro Tavares, presidente, Sr. Ângelo Luís Leite Nóbrega - Diretor
Financeiro, com o apoio técnico de Gláucia de Castro Martins, Ana Isabella Moura e a
assessora contábil Maria Adélia Soares Bezerra. Constou da Ordem do Dia a Análise da
Prestação de Contas do 2º Quadrimestre do ano de 2018 (Período de Maio a Agosto).
Após saudar e agradecer a presença de todos, Josete Tavares e Ângelo Nóbrega
apresentaram o detalhamento das receitas e despesas do COSEMS/ CE, no período sob
análise, demonstrado em planilhas e documentos a aludida prestação de contas para melhor
análise dos membros do Conselho Fiscal. A apuração das receitas de repasse do
CONASEMS através da Portaria MS 220/2007 somado ao rendimento no período, com
movimentação exclusiva pelo Banco do Brasil, perfaz R$ 469.356,28 (quatrocentos e
sessenta e nove mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), acrescido do
saldo do período anterior de R$ 119.903,39 (cento e dezenove mil novecentos e três reais e
trinta e nove centavos), perfazendo uma receita total de R$ R$ 589.259,67 (quinhentos e
oitenta e nove mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos). A análise
das despesas importou no montante de R$ 534.454,93 (quinhentos e trinta e quatro mil
quatrocentos e cinquenta reais e noventa e três centavos). Foram detalhados os principais
elementos de despesas a saber: folha de pessoal, benefícios e encargos sociais – R$
183.849,26 (cento e oitenta e três mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e seis
centavos), seguido outras despesas com Serviço Terceiro Pessoa Física e Pessoa
Jurídica, Diárias/Ajuda de Custo, importando o valor de R$ 312.483,19 (trezentos e doze
mil quatrocentos e oitenta e três reais e dezenove centavos). Os demais elementos de
despesa (material de consumo, impostos /taxas, tarifas bancárias, passagens,
combustíveis e lubrificantes, aquisição de móveis e tecnologia de informática e
outros), importou na quantia de R$ 38.122,48 (trinta e oito mil cento e vinte e dois reais e
quarenta e oito centavos). Ao final do período perpassou um saldo a crédito de R$
54.804,74 (cinquenta e quatro mil oitocentos e quatro reais e setenta e quatro centavos). Na
sequência a movimentação pela instituição financeira Banco do Brasil, o diretor financeiro
reiterou da necessidade da abertura de uma nova conta corrente de nº 15199-8 – Agência
3515-7 BB, de titularidade do COSEMS/CE, visto a receita gerada na venda de estandes e
inscrições de participantes no XVII Congresso do COSEMS realizado em maio no município
de Iguatu/CE, passando assim, para o detalhamento da referida conta que apresentou um
saldo do período anterior no valor de R$ 21.063,25 (vinte e um mil sessenta e três reais e
vinte e cinco centavos), receita de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais),
perfazendo a soma de R$ 48.863,25. A despesa de montagem e desmontagem de
estrutura/estandes, pagamento final do serviço de buffet no XVII Congresso do COSEMS e
tarifas bancárias, perfazendo o montante de R$ 40.562,25 (quarenta mil quinhentos e

sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), que deduzida da soma do saldo
remanescente e receita, perfez saldo de R$ 8.301,00 (oito mil trezentos e um reais).
Seguindo, detalhou-se a movimentação nos bancos Caixa Econômica Federal, valor
proveniente do rendimento de saldo do convênio firmado entre o COSEMSCE e a
Secretaria de Saúde do Estado no ano de 2016, no valor de R$ 10.332,30 (dez mil
trezentos e trinta e dois reais e trinta centavos), rendimento no período ora avaliado de R$
39,77 (trinta e nove reais e setenta e sete centavos), com movimentação realizada após
assinatura das partes no termo de aditivo do referido convênio e de acordo com plano de
trabalho anexado, cuja quantia executada foi de R$ 10.184,00 (dez mil cento e oitenta e
quatro reais), restando valor de R$ 188,07 (cento e oitenta e oito reais e sete centavos), a
ser restituído aos cofres do Estado após recomendação oriunda da análise da prestação de
contas, com cumprimento previsto para o mês de novembro do corrente ano. No banco
Bradesco, consta saldo anterior de R$ 3.567,98 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais
e noventa e oito centavos), que somado ao crédito no período de R$ 9.600,00 (nove mil e
seiscentos reais), tendo havido um único item de despesa referente a tarifas bancárias no
valor total de R$ 633,98 (seiscentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos),
remanescendo saldo de R$ 12.534,00 (doze mil quinhentos e trinta e quatro reais).
Encerrando os slides com apanhado dos valores totais; saldos, receitas e despesas
perpassando para o próximo quadrimestre o saldo de R$ 75.827,81 (setenta e cinco mil
oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos), em seguida facultou aos
conselheiros presentes a avaliação do período. Na sequência elencou-se as principais
atividades realizadas pela entidade no período, com destaque para o XVII Congresso do
COSEMS/CE realizado no mês de maio/2018 em Iguatu; XXXIV Congresso Nacional do
CONASEMS, realizado em Belém-PA, no mês de julho/2018; VII Edição dos Ciclos
Temáticos COSEMS/CE realizado no mês de agosto/18, na cidade de Ubajara-CE. Em nada
mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a Reunião do Conselho Fiscal, secretariada
por mim, _________________________Gláucia de Castro Martins, que após lida e achada
conforme, segue assinada pelos presentes, para um só fim e efeito
_________________________ Luis Carlos do Nascimento, _________________________
Ianny de Assis Dantas; ________________________Josete Malheiro Tavares; ________________________Ângelo Luis Leite Nóbrega; __________________________
Maria Adélia Soares Bezerra – Assessoria Contábil; _________________ Ana Isabella
Moura de Lima (assessora técnica)

