
 

REGULAMENTO INTERNO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS COSEMS AO CONASEMS 

REFERENTE AOS RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

1 Das Disposições Preliminares 

1.1 Este Regulamento Interno dispõe sobre os procedimentos e competências 
inerentes ao processo de prestação de contas, dos Conselhos de Secretarias 
Municipais de Saúde nos Estados – COSEMS ao Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde – CONASEMS, dos recursos oriundos da Contribuição de 
Representação Institucional das Secretarias Municipais de Saúde. 

1.2 Para efeitos deste Regulamento, conceitua-se: 
1.2.1 Contribuição de Representação Institucional - conjunto de recursos 
destinados a auxiliar na manutenção das ações do CONASEMS e dos COSEMS, 
arrecadados por meio de boletos bancários emitidos pelo CONASEMS e pela 
transmissão de crédito facultada pela celebração de instrumento público ou particular, 
revestido das solenidades do § 1º do art. 654 do Código Civil, subscrito pelo Secretário 
de Saúde ou detentor de cargo equivalente, oriundos dos respectivos recursos da 
assistência de Média e Alta Complexidade, conforme regulamentação dada pela 
Portaria GM/MS nº 220, de 30 de janeiro de 2007. 
1.2.2 Programa Anual de Atividades – resultado do processo de planejamento dos 
Conselhos, configurando-se em iniciativas, projetos e ações, com suas respectivas 
previsões orçamentárias, estabelecidos com base nas finalidades e objetivos 
estatutários das Entidades, objetivando manter a excelência na execução das 
atividades a que se propõem. 
1.2.3 Relatório de Atividades – instrumento elaborado quadrimestralmente com a 
finalidade de apresentar as ações empreendidas e os resultados alcançados, em 
contraponto ao planejado para o período.    
1.2.4 Prestação de Contas - ato pelo qual são apresentados, por quem de direito, 
os relatórios de atividades e da respectiva movimentação financeira, em relação à 
Contribuição de Representação Institucional e ou a quaisquer outros recursos oriundos 
do Fundo Nacional de Saúde - FNS, observando os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
1.2.5 Relatório Anual de Gestão – instrumento elaborado anualmente, de ampla 
divulgação, que permite a apresentação das características organizacionais que 
conformam as Entidades, ressaltando as principais ações empreendidas e os 
resultados alcançados com a implementação do planejamento e a execução do 
Programa Anual de Atividades e orientando eventuais redirecionamentos que se 
fizerem necessários à gestão em busca do fortalecimento de sua atuação em prol do 
Sistema Único de Saúde - SUS. 



 

2 Das Competências 

2.1 Compete ao CONASEMS: 
2.1.1 Repassar aos COSEMS parte da receita procedente da Contribuição de 
Representação Institucional, conforme percentual e periodicidade fixados pelo 
Conselho Nacional de Representantes Estaduais do CONASEMS - CONARES; 
2.1.2 Zelar pelo correto uso dos recursos obedecendo à legislação vigente, às 
normas estabelecidas pelo Estatuto, Regimento Interno e Regulamentos da Entidade, 
assim como aos regramentos de aplicação contábeis, observando os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 
2.1.3 Proceder à prestação de contas ao Conselho Fiscal do CONASEMS dos 
recursos oriundos do FNS, no tocante às prestações de contas apresentadas pelos 
COSEMS; 
2.1.4 Manter arquivados todos os documentos e registros de que trata o subitem 
2.1.3 anterior, por um período de 05 (cinco) anos após o cumprimento das respectivas 
etapas de apresentação e aprovação da prestação de contas pelo Conselho Fiscal; 
2.1.5 Prestar cooperação técnica aos COSEMS por meio de processos de 
capacitação e apoio, com vistas à implementação do que dispõe o presente 
Regulamento Interno; e 
2.1.6 Dar publicidade a todas as informações relativas às ações realizadas com os 
recursos da Contribuição de Representação Institucional dos municípios pelos 
COSEMS, em obediência à Lei nº 12.527/ 2011 conhecida como “Lei de Acesso à 
Informação – LAI”, e do Decreto nº 7.724/2012, que a regulamenta. 

2.2 Compete aos COSEMS: 
2.2.1 Elaborar Programa Anual de Atividades, até o dia 30 de junho do ano anterior, 
e Relatório Anual de Gestão, até o dia 31 de março do ano seguinte, relativos a todos 
os recursos oriundos do FNS, sem prejuízo da previsão de eventuais outras fontes de 
receitas; 
2.2.2 Prestar contas ao CONASEMS dos recursos recebidos à título de Contribuição 
de Representação Institucional, observando os termos deste Regulamento Interno; 
2.2.3 Zelar pelo correto uso dos recursos obedecendo à legislação vigente, às 
normas estabelecidas em seus respectivos Estatutos, Regimentos e Regulamentos, 
assim como aos regramentos de aplicação contábeis, observando os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 
2.2.4 Manter arquivados todos os documentos e registros referentes ao objeto 
deste Regulamento Interno, por um período de 05 (cinco) anos após o cumprimento 
das etapas de apresentação e aprovação da prestação de contas pelo CONASEMS; e 
2.2.5 Dar publicidade, no sítio de internet dos conselhos, a todas as informações 
relativas às 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 a regulamenta.  
 



 

 

3 Da Prestação de Contas dos COSEMS ao CONASEMS 

3.1 A prestação de contas estabelecida no subitem 2.2.2 deste Regulamento 
deverá ser realizada em até 2 (dois) meses após o término de cada quadrimestre, 
observando os prazos constantes na tabela a seguir: 

QUADRIMESTRE  MESES CORRESPONDENTES PRAZO PARA ENVIO 

1º  Janeiro / Fevereiro / Março / Abril 30 de junho 

2º  Maio / Junho / Julho / Agosto 31 de outubro 

3º  Setembro / Outubro / Novembro / Dezembro 28 de fevereiro 

3.2 A prestação de contas a ser apresentada pelos COSEMS deverá conter os 
seguintes documentos, para fins de cumprimento do previsto no subitem 2.2.2 deste 
Regulamento: 
3.2.1 Relatório de Atividades; 
3.2.2 Relatório da movimentação financeira referente aos recursos da Contribuição 
de Representação Institucional, constituindo-se do preenchimento do Anexo I do 
presente Regulamento, a ser enviado pelo CONASEMS aos COSEMS em forma de 
planilha do Excel; 
3.2.3 Extrato (s) bancário (s), referentes a cada mês do quadrimestre, da conta em 
que os recursos de que trata o subitem 3.2.2 anterior foram creditados, 
recomendando-se, para a execução desses recursos, a utilização de uma conta 
específica; e 
3.2.4 Parecer ou relatório de aprovação das contas assinado pelos membros do 
Conselho Fiscal do respectivo COSEMS. 
3.3 O Relatório de Atividades de que trata o subitem 3.2.1 anterior será 
obrigatório a partir da prestação de contas relativa ao segundo quadrimestre de 2018. 
3.4 Os COSEMS deverão apresentar planilha complementar que contemple de 
forma analítica o detalhamento das despesas do período. 
3.5 O Anexo II contempla o Manual de Preenchimento do Anexo I deste 
Regulamento.  

4 Do Descumprimento das Obrigações pelo COSEMS 

4.1 No caso do COSEMS descumprir as obrigações constantes do item 3 anterior, 
serão adotadas pelo CONASEMS as seguintes providências: 
4.1.1 Deixar de apresentar a prestação de contas de 01 (um) quadrimestre: 
notificação emitida pelo Presidente do CONASEMS por falta do envio da prestação de 
contas objeto deste Regulamento; e 
4.1.2 Deixar de apresentar a prestação de contas de 02 (dois) quadrimestres 
consecutivos: suspensão dos repasses da Contribuição de Representação Institucional 
pelo CONASEMS até a regularização da pendência. 



 

4.2 No caso do COSEMS não dar publicidade a todas as informações relativas às 
ações realizadas com os recursos da Contribuição de Representação Institucional dos 
municípios, conforme previsto no subitem 2.2.5 deste Regulamento, serão adotadas 
pelo CONASEMS as seguintes providências: 
4.2.1 Descumprir até o final de 01 (um) quadrimestre: notificação emitida pelo 
Presidente do CONASEMS por falta de disponibilização; e 
4.2.2 Descumprir até o final de 02 (dois) quadrimestres consecutivos: suspensão 
dos repasses da Contribuição de Representação Institucional pelo CONASEMS até a 
regularização da pendência. 
4.3 Os repasses suspensos nos termos dos subitens 4.1.2 e 4.2.2 anteriores serão 
restabelecidos imediatamente após a regularização da (s) pendência (s). 

5 Das Disposições Finais 

5.1 Recomenda-se a contratação, individualmente ou em conjunto com outros 
COSEMS, de serviços técnicos profissionais de Auditoria Externa para a análise da 
gestão anual, neles compreendidos o exame das Demonstrações Financeiras e 
Contábeis, consoante normas de auditoria geralmente aceitas, emitindo relatórios e 
pareceres técnicos, bem como a pertinência dos procedimentos operacionais, dos 
controles internos e da mutação do patrimônio, conforme exigências previstas na 
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 1.409/12. 
5.2 Eventuais alterações e atualizações no presente Regulamento Interno deverão 
ser previamente submetidas à aprovação da Diretoria Executiva do CONASEMS, nos 
termos do previsto no inciso II do art. 21 do Estatuto da Entidade. 

REG.FIN.01.01 
Vig. Maio de 2018 

Aprovado pelo CONARES 



 

REGULAMENTO INTERNO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS COSEMS AO CONASEMS 

REFERENTE AOS RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

ANEXO I 

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

COSEMS _____________ 
Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional 

Tipos de Receitas MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 TOTAL 

Receita Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receitas de Contribuições/Portaria 220         0,00 

Receitas de Contribuições/Boletos         0,00 

Receitas Financeiras  (Rendimentos)         0,00 

Receita de Capital  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imobilizado         0,00 

Diversas (Especificar)         0,00 

Total das Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipos de Despesas MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 TOTAL 

Despesas Correntes: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vencimentos e Vantagens Fixas         0,00 

Encargos Sociais         0,00 

Diárias e Ajuda de Custos         0,00 

Impostos/Taxas         0,00 

Tarifas Bancárias         0,00 

Materiais de Consumo (Expedientes)         0,00 

Combustíveis e Lubrificantes         0,00 

Passagens e Locomoção         0,00 

Serviços de Terceiros Pessoa Física         0,00 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica         0,00 

Outros (especificar)         0,00 

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investimentos         0,00 

Móveis e Equipamentos          0,00 

Veículos         0,00 

Outros (especificar)         0,00 

Total de Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo do Mês                   -                       -                      -                    -      

Saldo do Período Anterior                      -                      -                    -      

Saldo Final                   -                       -                      -                    -                     -    

      
 

  
 

  

Carimbo e Assinatura do Presidente do 
COSEMS 

  

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro 
do COSEMS 

 



 

REGULAMENTO INTERNO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS COSEMS AO CONASEMS 

REFERENTE AOS RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

ANEXO II 

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO ANEXO I 

SUMÁRIO 

1 Introdução 

2 Incluir Tipos de Receitas 
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2.1.1 Receitas de Contribuições/Portaria 220 

2.1.2 Receitas de Contribuições/Boletos 

2.1.3 Receitas Financeiras (rendimentos) 

2.2 Receitas de Capital 

2.2.1 Imobilizado 

2.2.2 Diversas (especificar) 

3 Incluir Tipos de Despesas 

3.1 Despesas Correntes 

3.1.1 Vencimentos e Vantagens Fixas 

3.1.2 Encargos Sociais 

3.1.3 Diárias e Ajuda de Custos 

3.1.4 Impostos/Taxas 

3.1.5 Tarifas Bancárias 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente Manual tem por finalidade orientar os Conselhos de Secretarias 

Municipais de Saúde nos Estados – COSEMS, no preenchimento do Anexo I do 

Regulamento Interno da Prestação de Contas dos COSEMS ao CONASEMS referente 

aos recursos da Contribuição de Representação Institucional. 

O Anexo I é uma planilha em Excel onde serão informados os valores recebidos 

e despendidos no quadrimestre, sendo que essas informações serão demonstradas 

mês a mês e ao final do referido quadrimestre será apurado o saldo do período. 

2 INCLUIR TIPOS DE RECEITAS 

Visando demonstrar melhor a origem dos recursos transferidos, as receitas 

serão classificadas em dois tipos: Receitas Correntes e Receitas de Capital. 

2.1 RECEITAS CORRENTES 

Em receitas correntes deverão ser informados os valores transferidos pelo 

CONASEMS, para cada mês pertencente ao quadrimestre a ser analisado, sendo 

composto por: Receitas de Contribuições referentes à Portaria 220, Receitas de 

Contribuições via Boletos e Receitas Financeiras (rendimentos). Os COSEMS que não 

têm repasses referentes às arrecadações das contribuições via boleto, deverão 

informar o valor “zero” no mês correspondente. 

Já as receitas financeiras serão compostas pelos rendimentos financeiros 

decorrentes das aplicações bancárias realizadas referentes aos recursos transferidos 

pelo CONASEMS a título de contribuição aos COSEMS.  

2.2 RECEITAS DE CAPITAL 

As receitas de capital serão compostas por recursos provenientes da venda de 

imobilizados adquiridos com as receitas correntes oriundas das contribuições 

transferidas pelo CONASEMS. Essas receitas estão divididas em Imobilizado e Diversas 



 

(especificar), essas últimas com intuito de atender necessidades pontuais. Caso não 

ocorram essas receitas no período, o valor a ser informado será “zero”. 

Entende-se por imobilizado os investimentos de recursos em bens e direitos de 

natureza permanente que serão utilizados para a manutenção das atividades normais 

dos COSEMS, servindo a sua estrutura. Ex. Máquinas, Imóveis, Móveis e Utensílios, 

Veículos, acervo bibliotecário, equipamentos de informática, sistemas de informática 

etc. ATENÇÃO: Observar as normas brasileiras de Contabilidade  

Em receitas diversas serão lançadas OUTRAS receitas de capital não 

classificáveis em Imobilizado.  

3 INCLUIR TIPOS DE DESPESAS 

Com a finalidade de garantir transparência e padronização, acompanhando a 

metodologia das RECEITAS, as DESPESAS serão classificadas em dois tipos: Despesas 

Correntes e Despesas de Capital. 

3.1 DESPESAS CORRENTES 

Despesas Correntes são despesas de custeio destinadas à manutenção das 

atividades do COSEMS e serão subdividas para preenchimento na planilha (Anexo I) 

conforme classificação a seguir:  

a. Vencimentos e Vantagens fixas: Nesse campo deverá ser informado o custo 

que o COSEMS tem com os seus funcionários/colaboradores contratados no regime 

celetista, informando apenas o valor líquido, bem como os benefícios recebidos, tais 

como; alimentação, transporte etc. ATENÇÃO: Os impostos e encargos sociais serão 

informados nos campos específicos 

b. Encargos Sociais: Nessa linha serão informados todos os encargos sociais pagos 

no período, sejam os decorrentes sobre a folha de funcionários, serviços prestados por 

pessoas físicas e jurídicas, quando houver tais encargos, como INSS, FGTS etc.  



 

c. Diárias e Ajuda de Custos: Nesse campo serão apresentados os valores das 

diárias pagas no período aos membros da Diretoria, funcionários, colaboradores, 

convidados etc. 

d. Impostos e Taxas: Nessa linha serão informados todos os impostos e taxas 

pagos no período, seja os decorrentes da folha de funcionários ou os serviços 

prestados por pessoas físicas e jurídicas, quando houver tais encargos, como IRRF, 

IPVA etc.  

e. Tarifas Bancárias: Todas as tarifas cobradas pela instituição bancária no 

período deverão ser informadas nesse campo, tais como: taxa de manutenção, 

despesas com DOC etc. 

f. Material de Consumo: Todas as despesas consideradas pelo COSEMS como de 

consumo ou manutenção deverão ser lançadas nesse campo, tais como: material de 

escritório, material de limpeza, aluguel etc. 

g. Combustíveis e Lubrificantes: Aqueles COSEMS que possuem veículos deverão 

informar nesse campo os gastos do período com esse tipo de despesas. 

h. Passagens e Locomoção: Nesse campo serão informados os valores gastos com 

passagens aéreas e terrestres. 

i. Serviço de Terceiros Pessoa Física: Todo serviço que o COSEMS pagar para 

pessoa física, exceto folha de funcionários, deverá ser lançado nessa linha. ATENÇÃO: 

O valor registrado será o líquido, já que os impostos e encargos sociais já serão 

informados nos campos específicos 

j. Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica: Todo serviço que o COSEMS pagar para 

pessoa jurídica de qualquer natureza, deverá ser lançado nessa linha. ATENÇÃO: Caso 

seja feita alguma retenção sobre a Nota Fiscal, o valor que será informado será o 

líquido. Impostos e encargos sociais retidos serão informados nos campos específicos, 

quando houver tais retenções. Ex.: Assinaturas de jornais e periódicos, energia elétrica, 

telefone, água e esgoto, serviços de comunicação, fretes, alugueis etc. Para tanto, 

seguir Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público em vigência 



 

k. Outros (especificar): A classificação em outros será feita quando a despesa não 

se encaixar em nenhuma das anteriores; nesse caso, far-se-á necessário especificar a 

despesa. 

3.2 DESPESAS DE CAPITAL 

Despesas de Capital são aquelas despesas que contribuem diretamente para a 

formação ou aquisição de um bem permanente (Imobilizado) para os COSEMS. 

Essa categoria de despesa está subdividida em: Investimentos, Móveis e 

Equipamentos, Veículos e Outros (especificar). Como as ocorrências desses tipos de 

despesas são menores, as mesmas serão lançadas obedecendo à ocorrência do fato e 

os princípios contábeis. ATENÇÃO: Observar as normas brasileiras de Contabilidade 

A classificação da despesa em “Outros” será feita quando a despesa não se 

encaixar em nenhuma das anteriores e nesse caso faz-se necessário especificar.  

4 CONCLUSÃO 

O Anexo I foi feito em uma planilha de Excel justamente para facilitar a 

apuração do saldo final. Observe-se que, tanto na parte das Receitas como na parte 

das Despesas, existe o campo para o somatório do valor arrecadado e dos valores 

despendidos no mês, além do consolidado do período.  

Dessa forma, basta apenas apresentar os valores de cada um dos segmentos, 

seja receita ou despesa, verificar se o somatório foi feito corretamente (ver fórmula), 

que, consequentemente, será apresentado o saldo das receitas e das despesas, 

consolidando com o saldo final.  

Vale ressaltar que, no primeiro relatório, a linha “Saldo do Período Anterior”, 

deverá ser preenchida com o valor existente em conta corrente/aplicação apurado no 

dia 31 de dezembro do ano anterior e, a partir dos próximos quadrimestres, essa linha 

será sempre preenchida pelo saldo apurado no quadrimestre anterior. 



 

Ressalte-se que, os recursos objeto de análise serão apenas os recursos 

repassados pelo CONASEMS ao COSEMS, seja pela arrecadação via Portaria GM/MS nº 

220 ou pelas cobranças via boleto. Os demais recursos recebidos pelo COSEMS não 

deverão ser incluídos na planilha de prestação de contas de que trata o presente 

Regulamento. 

Restando dúvidas, o CONASEMS se coloca à disposição para esclarecimentos e 

auxílio no preenchimento do Anexo I, objeto deste Manual, com vistas à 

implementação do Regulamento Interno da Prestação de Contas dos COSEMS ao 

CONASEMS referente aos recursos da Contribuição de Representação Institucional.  


