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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis 

Aos 
Administradores e Conselheiros do 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS  
Brasília – DF 
 

Opinião 

Examinamos as demonstrações contábeis do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde - CONASEMS – “Conselho”, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações 
elucidativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS em 
31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1)). 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1)). Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação ao Conselho, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis  

A administração do Conselho é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1)), e pelos 
controles internos que ele determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 
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Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de o Conselho continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.  

Os responsáveis pela administração do Conselho são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos do Conselho. 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
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 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional do Conselho. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Conselho a não 
mais se manter em continuidade operacional. 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

 

Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. 

 

MRP AUDITORIA & CONSULTORIA S/S 
CRC DF-001326/O-4  
CNAIPJ – 000041 
CVM – 11.720  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
          

 
 
 
 
 

 

Ricardo da Silva Farias Passos   Marcos de Oliveira Pereira 
Contador CRC DF-015504/O-2   Contador CRC DF-027109/O-0 
 



CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS

Balanço patrimonial 

em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em Reais)

Ativo
Nota 2020 2019

Ativo
Circulante

Caixa e equivalente de caixa 3 12.463.540                  10.801.995                  
Recursos vinculados a projetos 4 5.045.970                    476.785                       
Outros créditos 5 206.421                       219.238                       

17.715.931                  11.498.017                  
Não circulante

Realizável a longo prazo

Depósitos Judiciais -                               31.316                         
Contas a receber 5 -                               178.250                       

-                               209.566                       

Imobilizado 6 2.063.563                    292.931                       
Intangível 6.551                           -                               

2.070.114                    502.497                       

Total do Ativo 19.786.045                 12.000.515                 

Passivo
Nota 2020 2019

Passivo
Circulante

Contas a pagar 7 127.208                       -                                   
Obrigações trabalhistas fiscais e previdênciárias 8 1.169.638                    1.240.848                    
Obrigações vinculadas a projetos 9 5.045.970                    476.785                       

6.342.816                    1.717.633                    

Não Circulante 

Contas a pagar 7 34.509                         74.825                         
34.509                         74.825                         

Patrimônio Líquido 11

Superávit acumulado 13.408.720                  10.208.056                  

13.408.720                  10.208.056                  

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 19.786.045                 12.000.515                 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS

Demonstração do resultado do período

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em Reais)

Nota 2020 2019

Receitas 13          64.904.895                 76.266.978                 

Receitas sem restrição 7.243.861                   9.526.568                   
Sem restricao - Contribuicoes 7.243.861                    9.526.568                    

Receitas com restrição 57.661.034                 66.740.410                 
Com restricao - Projetos 2.333.743                    12.815.370                  
Com restricao - Repasses 55.327.291                  53.925.039                  

Custos e Despesas Operacionais 14          (47.480.152)                (56.209.250)                
Com restricao - Projetos (2.333.743)                  (12.815.370)                
Sem restricao - Repasses (45.146.409)                (43.393.879)                

Resultado bruto 17.424.743                 20.057.729                 

Despesas (receitas) operacionais (14.384.789)                (17.760.036)                
Despesas gerais e administrativas 15          (14.325.599)                (17.685.043)                
Despesas tributárias (71.761)                       (77.240)                       
Outras receitas 12.572                         2.247                           

Superávit antes da receitas e despesas financeiras 3.039.954                   2.297.692                   

Resultado financeiro 172.568                      407.330                      
Receitas financeiras 241.320                       565.104                       
Despesas financeiras (68.752)                       (157.775)                     

Superávit líquido do exercício 3.212.522                   2.705.022                   

Demonstração do resultado abrangente

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em Reais)

2020 2019

Déficit e superávit líquido do exercício 3.212.522                   2.705.022                   

Outros Resultados Abrangentes -                              -                              

Total dos resultados abrangentes do período 3.212.522                   2.705.022                   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em Reais)

Nota Patrimônio Ajuste Superávit/ Total do patrimônio
social Patrimônial Déficit líquido

-                    
Saldos em 31 de dezembro de 2018 28.608       7.474.427    7.503.035             

  Superávit do exercício 2.705.022     2.705.022              
 

Saldos em 31 de dezembro de 2019 28.608       -                   10.179.449  10.208.056           

  Ajuste de exercícios anteriores (105.273)       (105.273)                
  Ajuste de avaliação Patrimonial 93.416          93.416                   
  Superávit do exercício 3.212.522     3.212.522              

 

Saldos em 31 de dezembro de 2020 28.608       (11.858)        13.391.970  13.408.720           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS

Demonstração do fluxo de caixa

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em Milhares de Reais)

2020 2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit  do exercício 3.212.522            2.705.022            

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas
  atividades operacionais:

Depreciação 64.649                 64.774                 
3.277.170            2.769.796            

Variações nos ativos
Créditos a receber 178.250               (86.000)                
Outros créditos 12.817                 64.632                 
Depósitos Judiciais 31.316                 (31.316)                

Variações nos passivos
Obrigações trabalhistas e previdênciárias (71.211)                536.688               
Recursos Vinculados a Projetos - Passivo 4.569.186            (2.242.507)           
Outras Contas a Pagar 86.892                 (57)                       

Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades operacionais 8.084.420           1.011.236           

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Adições de imobilizado e intangível, líquidas (1.853.689)           (144.166)              

Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de investimentos (1.853.689)          (144.166)             

Aumento nas disponibilidades 6.230.731           867.070              

Caixa no início do exercício 11.278.780          10.411.710          
Caixa no final do exercício 17.509.510          11.278.780          

Aumento nas disponibilidades 6.230.731           867.070              

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 
CONASEMS 

 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em Reais) 
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1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 
O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS é uma 
associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de duração 
indeterminada, que tem por finalidade congregar as secretarias municipais de saúde ou 
órgão equivalente e seus respectivos secretários ou detentor de função equivalente para 
atuarem em prol do desenvolvimento da saúde pública, da universalidade e igualdade do 
acesso da população às ações e serviços de saúde, promovendo ações conjuntas que 
fortaleçam a descentralização política, administrativa e financeira do Sistema Único de 
Saúde - SUS. 
 
O CONASEMS é reconhecido pela Lei 12.466, de 24 de agosto de 2011, como entidade 
representativa dos entes municipais para tratar de matérias referentes à saúde e 
declarado de utilidade pública e de relevante função social e participa como 
representante institucional das secretarias municipais de saúde nos órgãos deliberativos 
e consultivos da Direção Nacional do SUS, principalmente no Conselho Nacional de 
Saúde, na forma da Lei. 8.142/90, com vista a discutir e aprovar a política nacional de 
saúde e o seu financiamento, defendendo a descentralização das ações e serviços de 
saúde e a autonomia dos municípios para planejar as suas ações e serviços, aprovar o 
seu plano de saúde, de acordo com a sua realidade local, com o apoio técnico e 
financeiro da União e dos Estados, na forma da lei. 
 
O CONASEMS adota os seguintes objetivos específicos: 
 

a. Atuar junto às instâncias estaduais e federal do SUS, representando os 
secretários municipais de saúde, na realização de atividades de interesse da 
saúde pública, podendo receber, em permissão ou concessão de uso, bens 
móveis e imóveis; 

b. Representar as secretarias municipais de saúde ou órgãos equivalentes nos 
fóruns de negociação e deliberação sobre saúde pública, em especial nas 
comissões nacionais deliberativas e consultivas; 

c. Atuar junto aos conselhos de saúde estadual e nacional, discutindo e deliberando 
sobre a política nacional, estadual e municipal de saúde; 

d. Articular junto aos Conselhos de Secretários Municipais de Saúde - COSEMS 
para uma atuação harmoniosa no tocante à política de saúde, podendo apoiá-los 
técnica e financeiramente; 

e. Promover o intercâmbio de informações, divulgando conhecimentos e capacitando 
pessoal; 

f. Defender judicial ou extrajudicialmente os interesses do CONASEMS, podendo 
promover ações judiciais coletivas para a defesa de interesses de seus 
associados, independentemente de aprovação específica em Assembleia Geral, 
bastando a decisão ser aprovada no CONARES; 
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g. Promover estudos e pesquisas sobre modelos assistenciais, promovendo e 
divulgando experiências municipais que visem a melhoria da saúde pública; 

h. Manter intercâmbio com associações e sociedades congêneres, nacionais e 
internacionais; 

i. Promover ou patrocinar reuniões técnicas, seminários, congressos e conferências, 
bem como editar e adquirir boletins, jornais, revistas, livros e demais publicações 
de interesse para a saúde pública; 

j. Celebrar acordos, contratos e convênios, com órgãos ou entidades públicas ou 
privadas; 

k. Realizar outras atividades consentâneas com a sua finalidade institucional. 
 
Constituem receitas do CONASEMS: 
 

a. As contribuições de representação institucional das secretarias municipais de 
saúde, de acordo com tabela fixada pela Diretoria Executiva Nacional; 

b. As rendas patrimoniais; 
c. As subvenções e os auxílios, em espécie; 
d. As rendas de aplicações financeiras, sendo vedadas as aplicações de risco; 
e. As contribuições recebidas de outras pessoas físicas e jurídicas, públicas e 

privadas; 
f. Recursos advindos de contratos e convênios com órgãos e entidades públicas ou 

privadas e organismos internacionais; 
g. Os recursos do orçamento geral da União recebidos por meio do Fundo Nacional 

de Saúde, para auxiliar no custeio de despesas institucionais, nos termos da Lei 
8080/90l, com redação dada pela Lei 12.466/11. 

 
2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
2.1 Base de preparação e apresentação  
 
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil em observância aos novos pronunciamentos, interpretações e 
orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados por resoluções 
do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, que são, em geral, convergentes ou em 
acordo com as normas internacionais (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standard Board (IASB). Como se trata de uma entidade sem fins lucrativos, as 
demonstrações contábeis também foram elaboradas de acordo com a ITG 2002 (R1) - 
Entidade sem finalidade de lucros, aprovada pela Resolução no 1.409, de 21 de 
setembro de 2012, pelo Comunicado Técnico CTG 2000, aprovado pela Resolução no 
1.159, de 13 de fevereiro de 2009, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela 
NBC TG 1000 (R1)- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, para os aspectos 
não abordados pela ITG 2002 (R1) - Entidade sem finalidade de lucros. 
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A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as 
utilizadas pela Administração na sua gestão. 
 
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria Executiva e Conselho Fiscal 
do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS. 
 
2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do 
Conselho e, também, a sua moeda de apresentação.  
 
2.3 Apresentação dos ativos e passivos 
 
Os ativos são reconhecidos nos balanços somente quando for provável que seus 
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor do Conselho e seu custo ou valor 
puder ser mensurado com segurança. 
 
Os passivos são reconhecidos no balanço quando o Conselho possui uma obrigação 
legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um 
recurso econômico seja requerido para liquidá-la. 
 
Alguns passivos envolvem incertezas quanto ao prazo e valor sendo estimados na 
medida em que são incorridos e registrados através de provisão. As provisões são 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
 
Os ativos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes nos quais 
seriam realizados ou pelo seu valor de custo, o menor entre os dois considerando as 
amortizações, variações monetárias e cambiais de acordo com as condições contratuais. 
 
São classificados como ativo circulante quando se espera que seja realizado até doze 
meses após a data do balanço ou que esteja mantido essencialmente com o propósito de 
ser negociado. 
 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes nos quais 
eles serão liquidados considerando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados 
e variações monetárias de acordo com as condições contratuais. 
 
São classificados como passivo circulante quando estiver mantido essencialmente com 
finalidade de ser negociado ou deve ser liquidado no período de até doze meses após a 
data do balanço. 
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2.4 Caixa e equivalente de caixa 
 
Referem-se a saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras de curto 
prazo, de alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e 
que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, e são registradas ao 
custo de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.  
 
2.5 Instrumentos financeiros 
 
Instrumentos financeiros não derivativos incluem aplicações financeiras, contas a receber 
e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e outras 
dívidas. 
 
Instrumentos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo 
acrescido, quando não reconhecidos pelo valor justo por meio do resultado de quaisquer 
custos de transação diretamente atribuíveis.  
 
Ativos Financeiros não derivativos 
 
O Conselho reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram 
originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor 
justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na 
qual o Conselho se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. 
O Conselho não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos 
de caixa do ativo expiram, ou quando transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de 
caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente 
todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual 
participação que seja criada ou retida pelo Conselho nos ativos financeiros são 
reconhecidos como um ativo ou passivo individual. 
 
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado 
 
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja 
classificado como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do 
reconhecimento inicial.  
 
2.6 Imobilizado 
 
Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de 
depreciação acumulada. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à 
aquisição de um ativo. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas 
úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de 
imobilizado. 
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A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo deduzido 
do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método 
linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. 
 
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada 
encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como 
mudança de estimativas contábeis. 
 
2.7 Provisões 
 
Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, quando o Conselho tem 
uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, em que 
o provável recurso econômico será exigido para liquidar a obrigação. 
 
2.8 Impostos e contribuições 
 
Impostos e contribuições: Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a Entidade goza da 
isenção de impostos e contribuições incidentes sobre seu resultado. 
 
MÊS  Receita  COFINS (3%)  CSLL (2,88%)  IRPJ (4,8%)  TOTAL 

           

2020/01 5.601.312  168.039  161.318  268.863  598.220 

2020/02 5.692.405  170.772  163.941  273.235  607.949 

2020/03 5.826.785  174.804  167.811  279.686  622.301 

2020/04 5.704.285  171.129  164.283  273.806  609.218 

2020/05 5.340.625  160.219  153.810  256.350  570.379 

2020/06 5.222.149  156.664  150.398  250.663  557.726 

2020/07 5.230.269  156.908  150.632  251.053  558.593 

2020/08 5.231.337  156.940  150.663  251.104  558.707 

2020/09 5.255.353  157.661  151.354  252.257  561.272 

2020/10 5.218.373  156.551  150.289  250.482  557.322 

2020/11 5.289.830  158.695  152.347  253.912  564.954 

2020/12 5.292.173  158.765  152.415  254.024  565.204 

           

Total Geral 64.904.895 
 

1.947.147 
 

1.869.261 
 

3.115.435 
 

6.931.843 

 
 

2.9 Apuração dos resultados 
 
O Conselho adota o regime de competência para o registro de suas despesas com base 
nas disposições contidas na Resolução CFC 1.409/12 sobre Entidade sem finalidade de 
lucros e a ITG 1000 – Resolução CFC 1.418/12 e ainda nas disposições contidas nos 
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pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, 
vigentes no exercício de 2019.  
 
As receitas dos recursos vinculados aos projetos são registradas no momento da 
utilização dos referidos recursos para o objeto dos respectivos projetos.  
 
2.10 Estimativas contábeis 
 
A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil requer que a Administração do Conselho use de julgamentos na determinação e 
no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos as estimativas e 
premissas incluem valor residual do ativo imobilizado, provisão para redução ao valor 
recuperável de ativos, provisão para devedores duvidosos, provisão para contingências, 
mensuração de instrumentos financeiros básicos, e ativos e passivos relacionados a 
benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes 
ao processo da sua determinação.  
 
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

  2020  2019  

Caixa e bancos 13.344 98.704 

Aplicações financeiras 12.450.196 10.703.290 

 
12.463.540 10.801.994 

 
O Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, bancos e aplicações 
financeiras de curto prazo e de alta liquidez são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de 
valor. 
 
4. RECURSOS VINCULADOS A PROJETOS 

 
2020  2019  

     

Bancos – contas correntes  2.828.765 14.294 

Aplicações financeiras  2.217.205 462.491 

 5.045.970 476.785 
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Os recursos correspondem aos projetos a seguir relacionados: 
 

2019 
 

  Bancos Aplicações  Total  

      

Convênio  – 6.406-8 13.213 - 13.213 

Convênio  – 6.283-9 500 33.251 33.751 

Convênio  – 400.493-0 - 429.241 429.241 

Convênio  –  6.402-5 347 - 347 

Convênio  –  6.404-1 234 - 234 

 14.294 462.491 476.785 

 
 
 

2020 
 

  Bancos Aplicações  Total  

      

Convênio  – 6.406-8 193.321 - 193.321 

Convênio  – 6.407-6 2.635.198 - 2.635.198 

Convênio  – 400.493-0 - 2.217.205 2.217.205 

Convênio  –  6.404-1 247 - 247 

 2.828.765 2.217.205 5.045.970 

 
5. CONTAS A RECEBER 
 2020  2019 

Curto Prazo    

Adiantamento a Cosems -  90.000 

Carta Acordo SCON 2018 6.404-1 -  116.000 

Carta Acordo SCON 2019- 00482 6.406-8 10.000  - 

Outros Adiantamentos 196.421  13.238 

 206.421  219.238 

Longo Prazo    

BR/LOA/1500047.001 – 6.400-9 -  92.250 

Carta Acordo – 6.402-5    86.000 

 -  178.250 

    
Total 206.421  397.488 

 
Os valores a receber se referem a contrapartidas financeiras aportadas nos contratos 
pelo Conasems, que serão devolvidos pelos doadores ao final dos projetos. 
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6. IMOBILIZADO  

 

Móveis e 
Utensílios 

Veículos 
Máquinas e 

equipamentos 
  Total 

31 de dezembro de 2018 23.740 63.254 126.545   213.539 

           

Custo 45.356 128.032 186.531   359.919 

Depreciação Acumulada (21.616) (64.778) (59.986)   (146.380) 

           

31 de dezembro de 2018 23.740 63.254 126.545   213.539 

           

Aquisições 26.309 - 117.857   144.166 

Depreciação (7.167) (12.803) (44.804)   (64.774) 

           

31 de dezembro de 2019 42.882 50.451 199.598   292.931 

      
Avalição Patrimonial Custo (37.877) (53.042) 157.048  66.130 

Avalição Patrimonial Depreciação 16.294 65.611 (54.620)  27.286 

Aquisições 55.060 - 1.684.354  1.739.414 

Depreciação (6.164) (9.602) (46.431)  (62.197) 

       

31 de dezembro de 2020 70.196 53.418 1.939.949  2.063.563 

 
 
7. CONTAS A PAGAR 
 
 2020  2019 

Curto Prazo    

CM Comandos Lineares 19.430  - 

Outros Fornecedores 107.778  - 

 127.208  - 

Longo Prazo   
 

Evental Multiserve 34.509  65.825 
Editora NDJ    9.000 

 34.509  74.825 

      
Total 161.717  74.825 
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8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 
 
  2020   2019 

IRRF retido a recolher  111.230   91.687 

CSRF retido a recolher 2.096   2.439 

PIS s/ FOPAG 5.333   4.771 

FGTS  a recolher 42.665   38.166 

INSS a recolher 156.342   143.073 

Férias a Pagar -   5.203 

ISS a recolher -   36 

Provisão de Férias 851.971   955.474 

  1.169.638   1.240.849 
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9. OBRIGAÇÕES VINCULADAS A PROJETOS 

CONVENIO 2019 

 

(+) RECEBIMENTOS 
(+) APORTE 

CONTRAPARTIDAS 

(+) 
RENDIMENTO 

DE APLICACAO 
FINANCEIRA 

(-) 
GASTOS 

(-) DEVOLUCOES 
(+) COMP. 
EXTRATO 

2020 

          
Convênio Conta 6.402-5 347 

 
87.519 (88.314) - (252) 700 - - 

Convênio Conta 6.406-8 13.213 
 

- 293.900 - (113.792) - - 193.320 

Convênio conta 6.283-9 33.751 
 

- - 642 (34.393) - - - 

Convênio conta 6.404-1 234 
 

3.035.430 (3.034.635) - (782) - - 247 

Convênio conta 400.493-0 429.241 
 

4.227.665 - 40.018 (2.481.297) 1.579 - 2.217.204 

Convênio Conta 6.407-6 - 
 

- (2.635.530) - (333) - - 2.635.198 

 TOTAL  476.786 
 

7.350.614 (193.519) 40.660 (2.630.848) 2.279 - 5.045.970 

 
  
 

Os registros contábeis do CONASEMS são realizados pelo critério de competência de acordo com as normas contábeis vigentes. O quadro da 
movimentação de obrigações vinculadas a projetos demonstra a movimentação financeira dos recursos pelo critério de caixa, desta forma 
temos  provisões que foram registradas em 2019 pelo critério de competência mas que só foram registradas financeiramente em 2020. 
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10. CONTINGÊNCIAS 
 

A Entidade, no curso normal de suas atividades, está sujeito a processos judiciais de natureza 
tributária, trabalhista e cível. A Administração, apoiada na informação de seus assessores 
legais atestou não conter nenhuma contingência contra o CONASEMS. 
 
11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
O patrimônio social líquido é formado pelo acúmulo dos superávits e déficits apurados em 
função das atividades operacionais executadas pelo Conselho.  
 
12. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 
Foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores, com 
saldos decorrentes a eventos do ano anterior que foram reconhecidos após o encerramento 
do exercício como a devolução de contrapartida Scon 2018 00305 e também a conciliação de 
saldos de outras despesas. No ano de 2020 todos os ajustes dessa conta foram absorvidos 
na conta Superavit´s acumulados dentro do Patrimônio Líquido 
 

  2020  2019  

   Devolução de contrapartida SCON 2018 00305 92.024 - 

   Outras despesas 13.250 - 

 105.273 - 

 
 
13. RECEITAS 

  2020  2019  

   Contribuições 7.243.861 9.526.568 

   Repasses (i) 55.327.291 53.925.039 

   Projetos 2.333.743 12.815.370 

 64.904.895 76.266.978 

 
 (i) Referem-se aos repasses oriundos do FNS – Fundo nacional de Saúde, os quais são repassados 
ao COSEMS. O Montante dos valores não repassado aos COSEMS fica destinado ao custeio de 
despesas institucionais do CONASEMS sem restrição de seu uso conforme Art.52, VII do estatuto do 
Conselho. 

 
14. CUSTOS OPERACIONAIS 
 

  2020  2019  

   Repasses (45.146.409) (43.393.879) 

   Projetos (2.333.743) (12.815.370) 

 (47.480.152) (56.209.250) 
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15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 
 

  2020  2019  

Despesas com pessoal e encargos (8.495.702) (8.032.175) 

Despesas com viagens (2.197.544) (4.412.730) 

Pagamento de autônomos e encargos  (2.313.410) (3.352.306) 

Outras despesas administrativas (1.318.944) (1.887.832) 

 (14.325.599) (17.685.043) 

 
16. SEGUROS  
 
O Conselho adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos 
por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem 
parte do escopo de uma auditoria de demonstrações contábeis; consequentemente, não 
foram examinadas pelos nossos auditores independentes. 
 
17. TRABALHO VOLUNTÁRIO  

 
Em 31 de dezembro de 2020, conforme determina a ITG 2002 (R1), para efeito de 
cumprimento à resolução aplicável às entidades sem fins lucrativos, não foi identificada a 
realização de trabalhos voluntários por parte dos colaboradores e/ou pelos membros 
integrantes dos órgãos da administração da Entidade. Diante disso, não há necessidade de 
reconhecer o valor justo da prestação do serviço.                   
 
      * * * 
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