
 

 

COMUNICADO Nº 1  

Comissão Organizadora de Infraestrutura do XXXVIII Congresso Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde 

A Comissão Organizadora de Infraestrutura do XXXVIII Congresso Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde, nomeada nos termos do art. 5º do Regulamento aprovado pela 

Deliberação da Diretoria Executiva Nacional 002/2022, de 29 de junho de 2022, por meio 

da Deliberação CONARES 003/2022, de 04 de novembro de 2022, no uso de suas 

atribuições, torna público que o envio de proposta de candidatura para sediar o XXXVIII 

Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - previsto para o ano de 

2024 -  deverá ser realizado do dia 02/01/2023 (segunda-feira) ao dia 27/01/2023 (sexta-

feira) através do e-mail conasems@conasems.org.br. 

As propostas deverão observar o inteiro teor do Regulamento para candidatura e escolha 

da cidade-sede do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde Organizado 

pelo CONASEMS, disponível em https://conasems-ava-prod.s3.sa-east-

1.amazonaws.com/institucional/wpcontent/2022/08/Deliberacao-DEN-002-2022-Cidade-

Sede.pdf, e conter expressamente declaração de que o proponente se responsabiliza pelo 

cumprimento das contrapartidas especificadas nas alíneas “a” a “f” do inciso III do art. 4º.  

Por fim, destacamos que, nos moldes dispostos no §1º do art. 4º do supracitado 

Regulamento, a proposta de candidatura deverá estar assinada, com firma reconhecida ou 

certificação digital, e estar acompanhada das seguintes declarações de apoio ao evento 

(modelos em anexo):  

I - Declaração de Apoio emitida pela respectiva Prefeitura Municipal, contendo a assinatura 

do Chefe do Poder Executivo Municipal, caso não seja ela a proponente;  

II - Declaração de Apoio da respectiva Secretaria de Saúde, contendo a assinatura do 

dirigente da pasta, caso não seja ela a proponente; e  

III - Declaração de anuência dada pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 

(COSEMS) local, caso não seja ele o proponente.  

Brasília, 01 de dezembro de 2022. 

ENOCK LUIZ RIBEIRO DA SILVA - Presidente do COSEMS/SE 
MARIA ANGÉLICA BENETASSO - 1º Vice-Presidente Regional - Região Centro-Oeste e 

Presidente do COSEMS/MS 
CATARINA BATISTA DA SILVA MOREIRA - Gerente Geral do CONASEMS 

CELSO DIVINO DOS SANTOS - Gerente Financeiro do CONASEMS 
SÔNIA MAYUMI UMETA - Gerente Administrativa do CONASEMS 
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ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

(caso não seja ela a proponente)  

DECLARAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE  

Por meio do presente instrumento, o município de [inserir Cidade/UF], por seu (sua) Prefeito 

(a), Sr. (a) [inserir nome completo], inscrito (a) no CPF sob o nº [inserir número do CPF],  

DECLARA que prestará apoio à realização do Congresso Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde do ano de 2024 na cidade de [inserir Cidade/UF], consubstanciado 

na viabilização do cumprimento pelo (a) proponente [inserir nome do(a) proponente à 

candidatura para sediar o evento] das contrapartidas dispostas no inciso III do artigo 4º do 

Regulamento que rege a candidatura e escolha da cidade-sede do referido Congresso1, a 

seguir transcritas: 

a) Disponibilização de Centro de Convenções ou congênere, com estrutura adequada, 

nos moldes especificados no inciso I do art. 3º do referido regulamento; 

b) Custeio das despesas com energia elétrica, água e esgoto, limpeza e segurança 

diária de todas as áreas do Centro de Convenções ou congênere, necessárias ao bom 

andamento das atividades do Congresso; 

c) Fornecimento de água potável para todos os congressistas durante todos os dias do 

evento;  

d) Realização de Coquetel de Abertura do evento; 

e) Realização de atividades culturais durante o evento; e  

f) (Inserir outros serviços que entender como relevantes). 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração. 

______________________________ 

(Inserir Local e Data) 

_______________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
ASSINATURA, QUALIFICAÇÃO E CARIMBO 

OBS.: Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique claramente o 

órgão apoiador.  

                                                 
1  Disponível em: https://conasems-ava-prod.s3.sa-east-1.amazonaws.com/institucional/wpcon-
tent/2022/08/Deliberacao-DEN-002-2022-Cidade-Sede.pdf  

https://conasems-ava-prod.s3.sa-east-1.amazonaws.com/institucional/wpcontent/2022/08/Deliberacao-DEN-002-2022-Cidade-Sede.pdf
https://conasems-ava-prod.s3.sa-east-1.amazonaws.com/institucional/wpcontent/2022/08/Deliberacao-DEN-002-2022-Cidade-Sede.pdf


 

 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE (caso não seja ela a proponente)  

DECLARAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE  

Por meio do presente instrumento, a Secretaria de Saúde do município de [inserir 

Cidade/UF], por seu (sua) Secretário (a) de Saúde, Sr. (a) [inserir nome completo], inscrito 

(a) no CPF sob o nº [inserir número do CPF],  DECLARA que prestará apoio à realização 

do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde do ano de 2024 na cidade 

de [inserir Cidade/UF], consubstanciado na viabilização do cumprimento pelo (a) 

proponente [inserir nome do(a) proponente à candidatura para sediar o evento] das 

contrapartidas dispostas no inciso III do artigo 4º do Regulamento que rege a candidatura 

e escolha da cidade-sede do referido Congresso1, a seguir transcritas: 

a) Disponibilização de Centro de Convenções ou congênere, com estrutura adequada, 

nos moldes especificados no inciso I do art. 3º do referido regulamento; 

b) Custeio das despesas com energia elétrica, água e esgoto, limpeza e segurança 

diária de todas as áreas do Centro de Convenções ou congênere, necessárias ao bom 

andamento das atividades do Congresso; 

c) Fornecimento de água potável para todos os congressistas durante todos os dias do 

evento;  

d) Realização de Coquetel de Abertura do evento; 

e) Realização de atividades culturais durante o evento; e  

f) (Inserir outros serviços que entender como relevantes). 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração. 

______________________________ 

(Inserir Local e Data) 

_______________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
ASSINATURA, QUALIFICAÇÃO E CARIMBO 

OBS.: Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique claramente o 

órgão apoiador.

                                                 
1 Disponível em: https://conasems-ava-prod.s3.sa-east-1.amazonaws.com/institucional/wpcon-
tent/2022/08/Deliberacao-DEN-002-2022-Cidade-Sede.pdf 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA E COMPROMETIMENTO DO 

COSEMS (caso não seja ele o proponente)  

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA E COMPROMETIMENTO 

Por meio do presente instrumento, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de 

[inserir Estado de representação do COSEMS] - COSEMS/[inserir UF], por seus (sua) 

representante legal,  Sr. (a) [inserir nome completo], inscrito (a) no CPF sob o nº [inserir 

número do CPF], DECLARA anuir com a realização do Congresso Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde do ano de 2024 na cidade de [inserir nome da 

Cidade/UF], e se COMPROMETE a apoiar o proponente [inserir nome do(a) proponente à 

candidatura para sediar o evento] mediante participação na organização do evento, em 

consonância com o disposto no inciso III do § 1º do artigo 4º do Regulamento que rege a 

candidatura e escolha da cidade-sede do referido Congresso1. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração. 

______________________________ 

(Inserir Local e Data) 

_______________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
ASSINATURA, QUALIFICAÇÃO E CARIMBO 

OBS.: Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique claramente o 

COSEMS. 

                                                 
1 Disponível em: https://conasems-ava-prod.s3.sa-east-1.amazonaws.com/institucional/wpcon-
tent/2022/08/Deliberacao-DEN-002-2022-Cidade-Sede.pdf 
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