
  

 

 
 
Ofício Nº 051/2021 – COSEMS/AM               
                
 

Manaus, 30 de Junho de 2021. 
 
 

Ao Senhor 
WILLAMES FREIRE  BEZERRA 
Presidente do CONASEMS 
 
 

Prezado Presidente, 
 

 

Encaminhamos a Vossa Senhoria a Prestação de Contas Quadrimestral 

(JANEIRO A ABRIL DE 2021) do COSEMS-AM, bem como o Parecer do 

Conselho Fiscal. 

 

• Ata e Parecer do Conselho Fiscal 

• Extratos Mensais e Extratos da Aplicação 

• Relatório de Movimentação Financeira 

• Relatório de Atividades do 1º Quadrimestre 

• Planejamento 2022 

• Ata de Aprovação das Contas 2020 

• Relatório de Gestão 

 

Certo de contar com a compressão de Vossa Senhoria, colocamo-nos 

a disposição para qualquer esclarecimento. 

  
Atenciosamente, 

 

 
FRANMARTONY OLIVEIRA FIMO 

Presidente do COSEMS/AM 



    

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

1° QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

2021 



1 - Introdução 

 

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas é uma associação 

civil, pessoa jurídica de direito privado, registrada primitivamente sob nº 6.284 no livro 

A nº 43 em 20/10/93, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, de duração por prazo indeterminado, com sede e foro em Manaus, 

Amazonas, regendo-se pelo presente estatuto e normas complementares. Entre nossas 

principais atribuições, destacamos: 

 

1) Funcionar como órgão permanente de intercâmbio de experiências e informações 

de seus associados; promover o fortalecimento da política de saúde das Secretarias 

Municipais nas esferas municipal, estadual e federal; 

 

2) Diligenciar no sentido de que as Secretarias Municipais de Saúde participem das 

decisões tomadas pelos órgãos municipais, estaduais e federais, que lhes 

interessem diretamente; 

 

3) Encaminhar aos órgãos competentes propostas para equacionar os problemas da 

área da saúde; promover estudos e propor soluções aos problemas relativos ao 

desenvolvimento da área da saúde; 

 

4) Orientar e promover a realização de congressos, conferências, seminários e outros 

eventos de interesse do setor saúde; 

 

5) Garantir representação das Secretarias Municipais de Saúde em toda e qualquer 

comissão da esfera estadual constituída para tratar de assuntos de interesse do 

setor saúde, dentre outras citadas no estatuto da entidade. 

 

 

Este relatório traz um resumo das Ações do COSEMS-AM durante o quadrimestre 

de Maio a Agosto de 2020. 

 

2 – Objetivos  

 

1 - Fortalecer a gestão municipal de saúde 

 

1.1) Realizar eventos de interesse da gestão municipal de saúde; 

 



1.2) Monitorar a elaboração dos Instrumentos de Gestão; 

 

1.3) Apoiar s organização das Conferências Municipais de Saúde; 

 

1.4) Fortalecer as regiões de saúde dentro do processo da EPS; 

 

1.5) Elaborar instrumentos informativos sobre assuntos pertinentes aos gestores; 

 

1.6) Tratar politicamente assuntos de importância para a saúde municipal. 

 

 

2: Executar o Programa “Apoiador” no Amazonas 

 

2.1) Atuar nos espaços regionais do SUS; 

 

2.2) Apoiar os gestores municipais para serem protagonista nos espaços de discursão do 

SUS; 

 

2.3) Fortalecer o processo da Educação Permanente dentro da gestão; 

 

2.4)Participar dos curso de aprimoramento desenvolvido pela Rede Colaborativa. 

 

3: Fomentar pauta positiva para saúde municipal na mídia, realizando a defesa 

política da mesma. 

 

3.1) Divulgar notícias, informações e reportagens sobre desafios e avanços no âmbito 

municipal na internet e jornais; 

 

3.2) Estimular os gestores a mostrar alternativas inovadoras e socialmente inclusivas que 

visam ações de promoção da saúde;  

 

3.3) Uso do site da SMS disponibilizada dentro da plataforma do COSEMS/AM; 

 

3.4) Divulgação em mídias digitais das notícias e fatos do cotidiano do COSEMS/AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – Desenvolvimento das Ações nos meses de Janeiro a Abril de 2021. 

 

JANEIRO  

 

04 a 08 de JANEIRO – Retorno das atividades na sede do Cosems-AM, com reuniões 

de planejamento para o ano de 2021, redistribuição de tarefas para a melhoria do fluxo 

das demandas recebidas dos Municípios. Pesquisa eficaz para fazer o levantamento de 

dados dos novos gestores, nomeados no mandato municipal de 2021. Nova pesquisa para 

tratar sobre as referências de planejamento dos municípios, para que o mesmo finalize as 

Pactuaçoes Interfederativas dos Indicadores no Digisus. 

 

11 a 15 de JANEIRO – Participação na WebPalestra com o Tema: CENÁRIO 

EPIDEMIOLÓGICO DO AMAZONAS E PERSPECTIVAS PARA O 

ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO INTERIOR DO AMAZONAS - PÚBLICO 

ALVO: Secretários Municipais de Saúde, Coordenadores Municipais de Atenção Básica 

e de Vigilância em Saúde (especialmente novos gestores). Participação na WEB 

PALESTRA, com o TEMA: Apresentação do Plano Estadual de operacionalização da 

Campanha de Vacinação Contra a COVID-19. Atendimento presencial na sede do 

Cosems-AM PELA apoiadora Regional – Helany Marques à Secretária de Saúde de 

Silves, Erlen Akila; e o Secretário de Saúde de Codajás, Aislan e sua equipe.  

 

18 a 22 de JANEIRO – Volta do trabalho em home office, por conta do agravamento do 

numero de casos de COVID-19 no Amazonas, caos na falta de atendimento hospitalar e 

oxigênio para os infectados. Participação na live do DATASUS com orientações sobre a 

Portaria GM/MS Nº 69, que “Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas 

contra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde”. Recepção de 

doações de materiais para auxilio na testagem de Covid-19 nos Municípios pela 

FIOCRUZ-AM. 

25 a 29 de JANEIRO – Realização de atendimentos aos gestores via whatsapp e ligações 

telefônicas. Levantamento do numero de casos de Covid-19 nos Municípios do interior 

do Estado. Convocação e participação na Reunião Ordinária da Comissão Intergestores 

Bipartite. Entrega das doações aos representantes dos Municípios do Amazonas, todos 

com hora marcada e número restrito de pessoas. Levantamento do número de doses de 

vacinas aplicadas na população amazonense.   

 

 

 



FEVEREIRO 

 

01 a 12 de FEVEREIRO – Continuação das doações aos representantes dos municípios 

do Amazonas. Contato com os gestores através de ligações telefônicas e mensagens no 

whatsapp. Levantamento diário do número de casos de Covid-19 com informações 

passadas diretamente pelos Secretários de Saúde Municipais e pelo Secretaria do Estado. 

Verificação se todos os gestores já possuem:1. Cadastro do fundo; 2. Cadastro do 

secretário no SIOPS; 3. Cadastro do E-Gestor para adesão ao PSE. Contratação de mais 

uma Apoiadora Regional. Organização da XV Reunião Ordinária da Diretoria Ampliada 

do COSEMS/AM – Biênio 2019/2021 a realizar-se no dia 22 de Fevereiro de 2020 ás 

09:00h, através da plataforma online Zoom. Participação na primeira reunião do ano de 

2021 do  SIG SSAN-Norte, com o tema: Aproveitamento Integral do Pescado 

Amazônico, E terá como palestrante o professor  Dr. Rogério Souza de Jesus – Inpa. Data: 

23 de Fevereiro de 2021  - Terça-feira. 

 

MARÇO 

 

 

01 a 10 de MARÇO – Volta das atividades na sede com novo horário de funcionamento, 

obedecendo as normas de prevenção, disponibilizando álcool em gel, máscaras e 

delimitação dos apoiadores divididos em 2 salas, mantendo o distanciamento social 

indicado. Reunião para tratar sobre os mais médicos – participação do Ministério da 

Saúde e Cosems. Encontro do Apoiador Regional – Claudio Pontes com o novo secretário 

de Careiro da Várzea – Herlon Carlos. Participação na Reunião com os gestores 

municipais sobre a Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19 no Estado do 

Amazonas. Elaboração e divulgação do questionário de vacinação. Reunião entre gestores 

para tratar sobre as vacinas AstraZeneca que iriam vencer nos Municípios e formas de 

campanhas para que as doses não fossem descartadas e que os gestores não fossem 

penalizados pelas mudanças nos grupos a serem vacinados. Reunião remota com a FVS 

e alguns municípios. Apoiador regional - Tadeu irá representar o COSEMS na Reunião 

do conselho da FVS. Início do Processo Seletivo para Apoiador Regional: Período de 

Divulgação 23 a 26 de março de 2021/ Inscrição: Envio de currículo e memorial de 

trajetória 23 a 26 de março de 2021/ Análise dos currículos 27 e 28 de março de 2021/ 

Resultado dos selecionados e agendamento das entrevistas 29 de março de 2021/ 

Entrevistas 30 de março de 2021/ Análise das entrevistas e resultado final 31 de março de 

2021. Posse da nova Diretoria Biênio 2021/2023 e logo após reunião ampliada da 

Diretoria Executiva do Cosems-AM e CIB.  

Atendimento das demandas dos secretários, elaboração e divulgação do Observatório 

Cosems-AM, com os temas: 



1º COMUNICADO MAIS MÉDICOS: A SAPS/MS informa que encaminhará xxxx 

médico(a)(s), no período de 11 e 24/03/2021, para ser(em) alocado(s) nesta localidade.  

2º PSE - Informamos que a Adesão ao PSE ciclo 2021/2022, no Portal e-Gestor da 

Atenção Primária, foi PRORROGADA até o dia 19/03/2021; 3º Conectividade UBS – 

pendencia de 3 Municípios :BERURI, JURUÁ, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA; 4º 

Bimestre SIOPS - Municípios que não homologaram os dados do SIOPS PENDENTES: 

Beruri / Caapiranga / Careiro da Várzea / Codajás Envira / Fonte Boa / Guajará / Lábrea 

/ Novo Aripuanã / Presidente Figueiredo / Santo Antônio do Içá / São Paulo de Olivença 

/ São Sebastião do Uatumã / Tonantins; 5º Abertas Inscrições Para Vagas Remanescentes 

para o curso “Fortalecimento das ações de imunização nos territórios municipais”; 6º 

RETIFICAÇÃO da PORTARIA GM/MS Nº 403, DE 8 DE MARÇO DE 2021; 7º 

Reunião com os gestores municipais sobre a Campanha Nacional de Vacinação contra 

Covid-19 no Estado do Amazonas; 8º O Ministério da saúde prorrogou o prazo para os 

municípios fazerem a adesão no Programa Mais Médicos para o Brasil. 

 

ABRIL 

05 a 09 de ABRIL – Continuação dos atendimentos aos secretários e técnicos dos 

Municípios. Pesquisa diária para obtenção dos números de novos casos de covid-19, 

assim como o avanço na vacinação em todo o Amazonas. Inicio do trabalho de mais duas 

novas Apoiadoras Regionais: Liliam e Gigellis. Atendimento feito pela Apoiadora 

Regional Ariane Guerreiro à Secretária de Saúde de Uarini – Orivane. Participação no 

inicio das oficinas virtuais de pactuação Interfederativa 2021. Levantamento do 

quantitativo de doses de vacinas a vencer em Abril. Atendimento ao Secretário de Saúde 

de Japurá, Sr. Aldejane. 

Início do Período de Alinhamento da Equipe do Cosems-AM. Capacitação com todos os 

colaboradores para que pudessem ser ajustadas e apresentadas todas as funções do 

COSEMS-AM aos novos Apoiadores Regionais, bem como aos demais funcionários. O 

evento interno de Educação Permanente teve duração de duas semanas onde os 

colaboradores também se atualizaram e modificaram as formas de abordagem e trabalho 

no conselho. Ao fim da Capacitação houve a apresentação de um Novo Projeto de 

Comunicação que dará mais visibilidade a visão do gestor e aos colaboradores das 

secretarias de saúde.  

 

 

 

 

 



4 – Considerações finais 

 

 

Em meio a situação atual onde o novo Coronavírus (COVID-19) vem se alastrando em 

nosso Estado, o Cosems-AM continuou mesmo de longe fazendo seu papel de orientação, 

informação e apoio aos gestores que enfrentam na ponta a doença. Seguimos sendo a 

equipe que chega com as informações e estratégias de soluções para que os problemas 

enfrentados pelos gestores sejam resolvidos da melhor forma possível.  

 

                                            
Franmartony Oliveira Firmo 

Presidente do Cosems-AM 
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O Relatório de Gestão tem a finalidade de demonstrar as atividades 

desenvolvidas pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde, e os 

resultados decorrentes dessas ações nos Municípios do Estado do Amazonas, 

bem como, a produtividade das ações desenvolvidas pelos setores que 

compõem este Conselho, evidenciando de forma clara, os investimentos 

realizados em infraestrutura e a execução orçamentária e financeira no 

intuito de cumprir o regulamento da prestação de contas constante na 

Deliberação Conares 002-2018. 

O ano de 2020 foi marcado pela Pandemia do novo coronavírus (Covid-

19), doença infecto-contagiosa, surgida no final de 2019, na China, que 

infectou muitas pessoas, levando à óbito uma grande parte pelo mundo. 

Todos voltaram para atenção para um vírus que mudou a rotina, atividades 

e hábitos do mundo inteiro. Todos os esforços estiveram voltados para 

buscar alternativas para prevenção, combate e enfretamento ao novo 

coronavírus no âmbito das políticas de Saúde Pública. 

No estado do Amazonas, os profissionais trabalharam arduamente, 

desenvolvendo ações para prevenção, combate e enfrentamento da Covid-

19, que alcançou o pico pandêmico na primeira quinzena e se estendeu até 

o final do mês de maio de 2020, com recrudescimento de casos positivos no 

final do ano de 2020, em virtude do relaxamento das medidas de prevenção 

por parte da população e o surgimento de uma nova variante denominada 

de P.1., com alto poder de transmissibilidade que acometeu os amazonenses 

e impulsionou as internações e óbitos por complicação da Covid-19 no estado 

do Amazonas. 

 

 

 



 

3 
 

 

Assim, o presente Relatório Anual de Gestão 2020 aborda as principais 

ações realizadas pelo COSEMS-AM durante esse período. 

 

 

Buscamos fortalecer a gestão municipal, para tanto, proporcionamos a 

realização de eventos, monitoramento na elaboração dos Instrumentos de 

Gestão, auxiliamos na implantação do novo modelo de financiamento à 

Atenção Básica, acompanhamos os desdobramentos da crise do Coronavírus, 

apoiando os municípios em seu enfrentamento. 

Foram realizadas visitas técnicas, fazendo com que a execução do 

Projeto Apoiador seja cada vez mais presente nos Municípios, bem como a 

implementação e fortalecimento do processo de Educação Permanente, para 

que cada vez mais os gestores municipais sejam protagonistas nos espaços 

de discussão do SUS.  

Divulgamos as ações de saúde executadas nos Municípios, dando 

oportunidades para que as notícias, informações e reportagens sobre os  

desafios e avanços no âmbito municipal sejam vistos, utilização das mídias 

digitais, jornais, site da SMS disponibilizada dentro da plataforma do 

Atividades Cosems 2020

Visita Técnica Reuniões Nota Técnica

Atend Secretários Fóruns e Debates Observatório

Articulação Apoio a Financiamentos
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COSEMS/AM; bem como a divulgação em mídias digitais das notícias e fatos 

do cotidiano do COSEMS/AM. 

Modernização do COSEMS, ampliando a participação dos Secretários 

no cotidiano da entidade, aquisição de softwares e ações operacionais foram 

executadas a partir da avaliação dos cenários e orientações da Diretoria e 

das Lideranças da entidade. 

Diante do cenário pandêmico, os resultados apresentados neste 

Relatório Anual de Gestão, julgamos satisfatório, apesar das dificuldades 

ocorridas ao longo do ano, o resultado reflete os esforços em conjunto deste 

Conselho para realizar ações voltadas aos Municípios, visando a melhoria da 

expectativa de vida da população do Amazonas. 
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Período: Janeiro a Dezembro/ 2020  

 

 

CONSOLIDAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS EXECUTADAS 

 

 

 

RECEITA  

 

 

DESPESA 

 

 

- Saldo em 31/12/2019                                                                           

R$ 5.014,01 

 

 

- Despesas Realizadas                                                                     

R$ 1.482.035,86 

 
- Creditado no período de Janeiro 

a Dezembro / 2020            R$ 

1.487.257,62 

 

 
- Saldo Bancário em 31/12/2020                                                         

R$ 5.221,76 

 

 

 

 
- Total                                                                                                

R$ 1.492.271,63 

 

 

 

 
- Total                                                                                                

R$ 1.482.035,86 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA DOS CONTROLES 
INTERNOS  

31 de dezembro de 2020 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

MRP Auditoria e Consultoria
CRC-DF 001326/O-4

SCN Quadra 04, Bloco B, 
Sala 1201, Centro Empresarial Varig

Brasília – DF CEP: 70.714-900
+55 (61) 4102-8520

www.mrpauditoria.com.br
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Manaus, 13 de abril de 2021                                                                     MRP- 153/2021 

 
Aos  
Conselheiros e Diretores do 
Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas – COSEMS/AM 
Manaus – AM 
  
Prezados senhores, 

De acordo com o contrato de prestação de serviços de auditoria, realizamos 
nossos trabalhos voltados à avaliação do ambiente de controles internos do 
COSEMS/AM – Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 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/AM. 

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 nossos trabalhos para revisão dos saldos 
contábeis e avaliação dos controles internos do COSEMS/AM no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020. 

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/AM durante a execução dos nossos trabalhos.  

Atenciosamente, 
 
MRP AUDITORIA & CONSULTORIA S/S 
CVM - 11.720 
CRC DF-001326/O-4 
CNAIPJ – 0000041 
 
 

 

 

 
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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Qual foi o trabalho realizado? 
 

Serviços técnicos especializados em auditoria dos procedimentos de controles 

internos quanto à arrecadação da receita e a execução da despesa, bem como 

o exame das demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020. 

 
Por que o trabalho foi realizado? 
 
O trabalho foi realizado para avaliação do balanço patrimonial do Conselho de 

Secretários Municipais de Saúde do Amazonas – COSEMS/AM em 31 de dezembro 

de 2020, bem como das respectivas demonstrações do resultado, do resultado 

abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 

exercício findo naquela data, incluindo o resumo das políticas contábeis 

significativas e outras notas explicativas, bem como o ambiente de controles 

internos. 

 
Quais as conclusões alcançadas? 
 

Com base nos exames realizados, destacam-se as situações de maior relevância:  

 

a) O COSEMS/AM não adotou a norma contábil ITG 2002 (R1) aplicável às Entidade 

sem Finalidade de Lucros nos seguintes itens: (a) não reconheceu as despesas com 

base no princípio da Competência, por este princípio, as receitas e as despesas 

devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, 

sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de 

recebimento ou pagamento, (b) as demonstrações contábeis não foram 

elaboradas em conformidade com o previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC 

TG 1000, aplicável às entidades sem fins lucrativos, e (c) ausência de controles do 

ativo imobilizado, não foi feito o teste de recuperabilidade dos bens elaborado. 

Não foi possível validar o saldo apresentado em 31 de dezembro de 2020. Os 

efeitos da não adoção completa da norma contábil ITG 2002 (R1) aplicável às 

Entidade sem Finalidade de Lucros não foram determinados. 
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b) O Conselho não realizou a contratação dos funcionários até a data deste 

relatório. Observamos que os funcionários possuem relação empregatícia com o 

Conselho, configurando vínculo empregatício e, consequentemente, a existência 

de alguns requisitos legais e direitos previstos na CLT (Consolidação das Leis 

Trabalhistas). 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  Página 

Introdução  

Revisamos o balanço patrimonial do 
COSEMS/AM 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 naquela data 

 2  7 

Demonstrações 
Contábeis  

Balanço Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado do Exercício 

 3  8 

Nossos Comentários  
Não recebemos os relatórios de fechamentos 
mensais de caixa do COSEMS/AM para a 
data base 31 de dezembro de 2020, 

 4  10 

Relatório de Caixa  

Durante os 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. 

 4.1  10 

Caixa Flutuante x 
Fundo Fixo  

O saldo de caixa pode estar registrado em 
uma ou diversas contas, dependendo das 
necessidades operacionais da entidade. 
Normalmente, existem, basicamente, dois 
tipos de controles da conta Caixa, sendo eles 
fundo fixo e caixa flutuante. 

 4.2  10 

Normas e 
Procedimentos do uso 
do Caixa 

 
O COSEMS/AM não apresentou as normas e 
procedimentos para uso do caixa. 

 4.3  11 

Conciliações 
Bancárias Tempestivas  

As conciliações bancárias são relatórios 
auxiliares e extracontábeis. 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.

 4.4  12 

Contabilização das 
Receitas Financeiras  

Verificamos que o COSEMS/AM não vem 
contabilizando as receitas e as despesas 
financeiras. 

 4.5  14 

Decreto n° 8.426/2015  

O Decreto n° 8.426/2015 restabelece as 
alíquotas da Contribuição para a 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%. 

 4.6  15 

Controles 
Patrimoniais 

 
Na data-base de 31 de dezembro de 2020, o 
COSEMS/AM não apresentou o controle de seus 
bens registrados no Ativo Imobilizado. 

 4.7  15 
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Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  Página 

Teste de 
recuperabilidade do 
ativo imobilizado e 
Revisão do valor 
contábil líquido e da 
vida útil remanescente 
dos bens registrados 
no ativo imobilizado 

 

Na data-base de 31 de dezembro de 2020, o 
COSEMS/AM 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. 

 4.8  16 

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. 

 4.9  18 

Depreciação  

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. 

 4.10  18 

Risco Trabalhista e de 
fiscalização do 
trabalho 

 

Identificamos que o Conselho não realizou a 
contratação dos funcionários. Observamos 
que os funcionários possuem relação 
empregatícia com o Conselho, configurando 
vínculo empregatício e, consequentemente, a 
existência de alguns requisitos legais e direitos 
previstos na CLT (Consolidação das Leis 
Trabalhistas). 

 4.11  20 

Registro das 
despesas pelo 
regime de 
competência 

 

A Resolução CFC nº 1.409/12, que trata da 
contabilidade para as entidades sem fins 
lucrativos, dispõe que as receitas e as despesas 
devem ser reconhecidas, respeitando-se o 
regime contábil de competência. 

 4.12  21 

Ausência de 
Documentação 
Comprobatória e 
Fiscal 

 

Identificamos despesas registradas na 
contabilidade e liquidadas financeiramente 
sem a apresentação de documentação fiscal 
correspondente. 

 4.13  22 

Contabilização dos 
Serviços de Auditoria 

 
Em nossas análises não identificamos o 
reconhecimento das despesas de auditoria. 

 4.14  22 

Contabilização da 
Licença de Uso do 
ZOOM 

 
O COSEMS/AM recebeu do CONASEMS o direito 
de uma licença do ZOOM, porém a mesma não 
está sendo registrada contabilmente. 

 4.15  23 

Elaboração de 
Normativo para 
definir regras de 
contratação de 
despesas 

 

Durante a realização dos nossos trabalhos, 
identificamos que o COSEMS/AM não possui 
normativos para definir as regras de 
contratação das suas despesas. 

 4.16  24 

Ausência de 
Orçamento 
Formalizado 

 
O COSEMS/AM não apresentou o orçamento 
formalizado. 

 4.17  25 
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Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  Página 

Elaborar as 
demonstrações 
contábeis 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. 

 4.18  26 

Implementar Política 
de Segurança da 
Informação 

 

A segurança da informação é adquirida pela 
implantação de controles que incluem 
procedimentos de rotina, verificações de 
antivírus, infraestrutura de hardware e software, 
além da criação de uma política devidamente 
documentada. 

 4.19  27 

Política de 
Investimentos 

 

A definição para ter uma política e normas para 
investimento visa estabelecer os princípios e 
diretrizes que devem reger os investimentos dos 
recursos confiados ao COSEMS/AM, com a 
finalidade de promover a segurança, liquidez e 
rentabilidade necessárias para assegurar o 
equilíbrio entre ativos e passivos. 

 4.20  29 

Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais 
(LGPD ou LGPDP), Lei 
nº 13.709/2018 

 

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. 

 4.21  29 

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. 

 4.22  30 

Eventos 
subsequentes – 
COVID-19 

 

O COSEMS/AM não tem conhecimento, até o 
presente momento, de fatos importantes 
ocorridos após a data-base de 31 de dezembro 
de 2020, que possam alterar resultados futuros, 
exceto quanto à pandemia do COVID-19. 

 4.23  31 

Conclusão  Conclusão dos nossos trabalhos.  5  32 
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2. Introdução 

 
Os trabalhos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram 

realizados de forma remota. Revisamos o balanço patrimonial do Conselho de 

Secretários Municipais de Saúde do Amazonas – COSEMS/AM, 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 

naquela data, incluindo o resumo das políticas contábeis significativas e outras 

notas explicativas, bem como o ambiente de controles internos. A administração 

é responsável pela elaboração e apresentação adequada dessas informações 

apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Neste 

relatório expressamos nossas recomendações acerca dos controles internos e 

registro contábeis. 
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3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

3.1. Balanço patrimonial em 31 dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 

 (Valores expressos em Reais mil)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ativo
2020 2019

Ativo
Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa 10.728                        7.147                          
Adiantamentos 202.305                      -                              

213.033                      7.147                          
Não circulante

Imobilizado 25.804                        18.730                        
25.804                        18.730                        

Total do Ativo 238.837                      25.877                        

Passivo
2020 2019

Passivo
Circulante

Obrigações Tributárias 5.946                          141                             
5.946                          141                             

Patrimônio Social

Superávit do Exercício 232.891                      35.866                        
Ajustes de Exercícios Anteriores -                              (10.131)                       

232.891                      25.735                        

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 238.837                      25.877                        
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3.2. Demonstração do superávit em 31 dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 

2019 (Valores expressos em Reais)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

Receitas

Receitas sem restrição 1.484.267                   
Repasse Conasems 1.484.255                   
Outras Receitas 12                               

Despesas operacionais

Com atividades institucionais (1.273.346)                  
Despesas Administrativas e gerais (1.259.895)                  
Despesas Tributárias (13.450)                       

Resultado operacional 210.921                      

Receitas e despesas financeiras líquidas (3.766)                         

Déficit e superávit líquido do exercício 207.156                      
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4. NOSSOS COMENTÁRIOS 

 
De acordo com o escopo de auditoria por meio do contrato de prestação de 

serviço firmado entre a MRP AUDITORIA E CONSULTORIA e o Conselho de 

Secretários Municipais de Saúde do Amazonas – COSEMS/AM, foram identificadas 

as seguintes fragilidades: 

 

4.1. Relatórios de caixa 

 

Não recebemos os relatórios de fechamentos mensais de caixa do COSEMS/AM 

para a data base 31 de dezembro de 2020, desta forma ficamos limitados em 

validar os saldos apresentados na contabilidade para aquela data base.  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

  

Nunca será por demais ressaltar a importância do fechamento dos relatórios 

mensais de caixa, bem como, das conciliações extracontábeis. Estes relatórios 

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 observando as pendências, que devem ser 

prontamente investigadas e tomadas as providências para eliminá-las.  

 

4.2. Caixa Flutuante x Fundo Fixo 

 

O saldo de caixa pode estar registrado em uma ou diversas contas, dependendo 

das necessidades operacionais da entidade. Normalmente, existem, 

basicamente, dois tipos de controles da conta Caixa, sendo eles fundo fixo e caixa 

flutuante. 
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FUNDO FIXO - No sistema de fundo fixo, define-se uma quantia fixa que e fornecida 

ao responsável pelo fundo, suficiente para os pagamentos de diversos dias e, 

periodicamente, efetua-se a prestação de contas do valor total desembolsado, 

repondo-se o valor do fundo fixo ao seu responsável. 

 

A contabilização dos desembolsos e feita a crédito de bancos e a débito das 

despesas, ou seja, depois de constituído o fundo fixo, a conta respectiva não 

recebe mais contabilizações (a não ser por aumento ou redução ao do valor do 

fundo). Dessa forma, todos os pagamentos não efetuados pelo fundo fixo são 

creditados diretamente em Bancos e todos os recebimentos, em dinheiro ou 

cheques, são depositados diretamente nas contas bancárias sem, portanto, 

transitar contabilmente pela conta Caixa. 

 

CAIXA FLUTUANTE - Transitam pela conta Caixa os recebimentos e os pagamentos 

em dinheiro. Nesse sistema, podem ocorrer problemas de ordem de classificação 

contábil de valores, uma vez que o saldo da conta Caixa muitas vezes apresenta 

não somente o dinheiro, mas, também os comprovantes das despesas pagas. 

Como mencionado, no saldo da conta Caixa, para fins de demonstrações 

contábeis, deve figurar somente o saldo em dinheiro, já que os créditos e 

adiantamentos devem constar no Balanço em contas próprias. 

 

Recomendação da MRP Auditoria: 

 

Recomendamos ao Conselho analisar a melhor opção para as suas atividades. 

 

4.3. Normas e Procedimentos do uso do Caixa 

 

O COSEMS/AM não apresentou as normas e procedimentos para uso do caixa. O 

manual de normas e procedimentos constitui um instrumento efetivo para redução 

de custos e das dúvidas, no tocante à operacionalização da utilização do caixa 

da entidade.  
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A estruturação de um manual de procedimentos padronizado deve documentar, 

de forma detalhada e objetiva, o conjunto de rotinas, procedimentos e formulários 

em vigor. Essa documentação deve abranger representações gráficas, 

esclarecidas por comentários descritivos a respeito do funcionamento do caixa. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que a entidade estude a possibilidade de instituir normas de 

procedimentos de uso dos recursos em caixa. Uma vez que as normas e 

procedimentos fortalecem os controles internos e visam salvaguardar os recursos 

da entidade. 

 

4.4. Conciliações bancárias tempestivas 

 

As conciliações bancárias são relatórios auxiliares e extracontábeis. 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 
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• 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 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.  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que o Conselho envide esforços de elaborar mensalmente a 

conciliação bancária. A seguir um modelo de exemplo: 
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4.5. Contabilização das Receitas Financeiras 

 

As receitas financeiras são os juros recebidos; os descontos obtidos; o lucro na 

operação de reporte; os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa; 

prêmios de resgate de títulos ou debêntures; as variações monetárias positivas em 

função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por dispositivo 

legal ou contratual, dos direitos de crédito do contribuinte; assim como os ganhos 

cambiais e monetários realizados no pagamento de obrigações. 

 

Verificamos que o COSEMS/AM não vem contabilizando as receitas e as despesas 

financeiras. A apropriação do rendimento de aplicação financeira observará o 

Regime de Competência Contábil. Nas aplicações com prazo superior a 1 (um) 

mês, efetua-se o registro dos rendimentos por partidas mensais.  

 

 

 

 

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 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho envidar esforços e contabilizar as receitas e 

despesas financeiras respeitando o regime de competência. 

 

4.6. Decreto n° 8.426/2015 

 

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

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que o Conselho envide esforços juntamente com a assessoria 

jurídica e elabore o estudo acerca do Decreto nº 8.426/15, no que diz respeito à 

COFINS de 4% calculada sobre as receitas financeiras da entidade. 

 

4.7. Controles Patrimoniais 

 

Solicitamos os relatórios patrimoniais que suportam os saldos da contabilidade na 

data-base de 31 de dezembro de 2020, e fomos informados que o COSEMS/AM 

não possui controles dos saldos. Segue abaixo a posição em na data-base 

analisada: 
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Histórico 
Saldo 

Contábil 

IMOBILIZADO DIVERSOS 35.006,15 

Equipamentos de Informática 9.606,15 
Moveis/Utensílios/Instalações 25.400,00 

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (6.669,92) 

(-) DEPRECIAÇÃO (4.130,00) 

(-) MOVEIS/ UTENSILIOS/INSTALAÇOES- DEPRECIACAO (2.539,92) 

TOTAL 28.336,23 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/AM elaborar o controle patrimonial detalhado por 

item de cada grupo de contas do Ativo Imobilizado. 

 

4.8. Teste de recuperabilidade do ativo imobilizado e Revisão do valor contábil 

líquido e da vida útil remanescente dos bens registrados no ativo imobilizado 

 
Na data-base de 31 de dezembro de 2020, o COSEMS/AM 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. 

 

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 
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como sendo próximo do valor justo líquido de despesas de alienação e este possa 

ser mensurado. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Sugerimos ao COSEMS/AM observar os seguintes fatores na realização dos 

trabalhos de avaliação do ativo imobilizado:  

 

(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. 
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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. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/AM elaborar o controle patrimonial detalhado por 

item de cada grupo de contas do Ativo Imobilizado, bem como classificar dentro 

da Rubrica própria do Imobilizado e não de Investimentos como vem sendo feito. 

 

4.10. Depreciação 

 

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

registrados no ativo imobilizado. 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. 
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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 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.” 



 
 

 

 

 
 MRP20 
 

“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.” 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho que realize as devidas depreciações respeitando o 

princípio da competência atendendo ao Pronunciamento Técnico CPC – 27. 

 

4.11. Risco Trabalhista e de fiscalização do trabalho 

 
Identificamos que o Conselho não realizou a contratação dos funcionários. 

Observamos que os funcionários possuem relação empregatícia com o Conselho, 

configurando vínculo empregatício e, consequentemente, a existência de alguns 

requisitos legais e direitos previstos na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). 

 

Quando há o vínculo empregatício, o empregador deve se responsabilizar por 

uma série de direitos e seguir à risca as leis trabalhistas, como o pagamento de 

horas extras, as férias anuais remuneradas e o depósito do FGTS (Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço). 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho adotar as medidas legais e realizar as contratações 

dos funcionários, porém alertamos que esta medida por si só não mitiga o risco 

trabalhista, bem como, o risco de fiscalização do Ministério do Trabalho dos 

períodos anteriores ao da contratação onde o funcionário já possuía vínculo 

trabalhista. 
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4.12. Registro das Despesas pelo regime de competência 

 
Os Princípios de Contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias 

relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante 

nos universos científico e profissional de nosso País.  

A Resolução CFC nº 1.409/12, que trata da contabilidade para as entidades sem 

fins lucrativos, dispõe que as receitas e as despesas devem ser reconhecidas, 

respeitando-se o regime contábil de competência. De acordo com a Resolução 

CFC nº 750/93, atualizado e consolidado pela Resolução CFC Nº 1.282/10, o 

Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros 

eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente 

do recebimento ou pagamento. 

 

Ademais, o Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da 

confrontação de receitas e de despesas correlatas. Durante o exercício findo em 

31 de dezembro de 2020, foram registradas despesas fora da competência 

correta, conforme demonstrado a seguir: 

 

Data Conta Tipo Histórico Valor Comentário 

01/01/2020 3-1-01-02-34 SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Valor referente a 

ularizamos ref. a Nota 
Fiscal Serv. n 8 

26.638,25 
Competência 

de 12/2019 

20/03/2020 3-1-01-02-36 INTERNET 
Valor Ref a Internet 
Banda Larga fatura 

NWere 
824,00 

Competência 
de 02/2020 

12/05/2020 3-1-01-02-06 TELEFONE 
Valor Ref a Telefone 

fatura 
98,90 

Competência 
de 04/2020 

18/05/2020 3-1-01-01-08 OUTRAS DESPESAS 
Valor referente a pgto 
boleto J. Roque Filho 

1.018,89 
Competência 

de 03/2020 

01/06/2020 3-1-01-02-24 ENERGIA ELETRICA 
Valor ref. a provisão da 

Fat. de Energia 
160,08 

Competência 
de 05/2020. 

18/06/2020 3-1-01-02-06 TELEFONE 
Valor Ref a Telefone 

fatura 06/2020 
455,91 

Competência 
de 05/2020. 

01/07/2020 3-1-01-02-24 ENERGIA ELETRICA 
Valor ref. a provisão da 

Fat. de Energia 
171,61 

Competência 
de 06/2020. 

02/07/2020 3-1-01-02-06 TELEFONE 
Valor Ref a Telefone 

fatura 07/2020 
105,79 

Competência 
de 06/2020. 

30/07/2020 3-1-01-02-02 AGUA E ESGOTO 
Valor Ref a pagamento 
de agua e esgoto fatura 

178,17 
Competência 

de 05/2020. 

01/08/2020 3-1-01-02-24 ENERGIA ELETRICA 
Valor ref. a provisão da 

Fat. de Energia 
1.026,35 

Competência 
de 07/2020. 
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Data Conta Tipo Histórico Valor Comentário 

17/09/2020 3-1-01-02-36 INTERNET 
Valor Ref a Internet 
Banda Larga fatura 

09/2020 
426,81 

Competência 
de 08/2020. 

16/10/2020 3-1-01-02-36 INTERNET 
Valor Ref a Internet 
Banda Larga fatura 

10/2020 
426,80 

Competência 
de 09/2020. 

18/11/2020 3-1-01-02-36 INTERNET 
Valor Ref a Internet 

Banda Larga fatura NET 
431,79 

Competência 
de 10/2020. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/AM envidar esforços no sentido de regularizar a 

situação descrita, tendo em vista que o registro de despesas fora da competência 

correta provoca distorções significativas nas suas demonstrações contábeis. 

 

4.13. Ausência de Documentação Comprobatória e Fiscal 

 

Identificamos despesas registradas na contabilidade e liquidadas financeiramente 

sem a apresentação de documentação fiscal correspondente. A seguir 

apresentamos o quadro demonstrativo com a situação descrita: 

 

Data Conta Tipo Histórico Valor 

01/06/2020 3-1-01-02-05 SERVICOS DE TERCEIROS Valor referente a Provisão Serv. prestado    17.500,00  

03/02/2020 3-1-01-02-06 TELEFONE 
Valor Ref a pagamento de Telefonia fixa 
conf.  fatura 

          98,90  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos o registro contábil das despesas com base em documentação 

fiscal comprobatória. 

 

4.14.  Contabilização dos Serviços de Auditoria 

 

Em Nossas análises verificamos que as despesas com os serviços de auditoria não 

estão sendo contabilizadas pois são obrigações da Entidade. 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que as despesas com auditoria sejam registradas para que não 

seja caracterizado um passivo omisso. Tendo em vista que a parte paga pelo 

COSEMS é feita por meio de desconto no repasse sugerimos os seguintes 

lançamentos hipotéticos: 

 

Reconhecimento da receita do CONASEMS (ex.):  

D – Contas a receber – 10.000,00 (AC) 

C – Receita repasse portaria 220 – 10.000,00 (Resultado) 

 

Reconhecimento da despesa com Auditoria: 

D – Despesa com Auditoria – 500,00 (Resultado) 

C – Serviços de Auditoria a Pagar – 500,00 (PC) 

 

No recebimento do recurso do conasems: 

D – Banco – 9.500,00 (AC) 

D - Serviços de Auditoria a Pagar – 500,00 (PC) 

C – Contas a Receber – 10.000,00 (AC) 

 

4.15. Contabilização da Licença do ZOOM 

 

O COSEMS/AM recebeu do CONASEMS o direito de uma licença do ZOOM, porém 

ela não está sendo registrada na contabilidade. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que a licença adquirida através do CONASEMS seja registrada. 

Sugerimos os seguintes lançamentos: 
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Reconhecimento da cessão da licença pelo valor de mercado: 

D – Ativo Intangível – X (ANC) 

C – Obrigação com o uso da licença – X (PC) 

 

Reconhecimento da amortização conforme o início do uso e o tempo da 
licença: 

D – Despesa com Amortização – X/12 AVOS (Resultado) 

C – Amortização acumulada – X/12 AVOS (ANC) 

 

Ao mesmo tempo que: 

D – Obrigação com o uso da licença – X/12 AVOS (PC) 

C – Receita de doação de Licença ZOOM – X/12 AVOS (Resultado) 

 

4.16. Elaboração de normativos para definir regras na contratação de despesas  

 
Durante a realização dos nossos trabalhos, identificamos que o COSEMS/AM não 

possui normativos para definir as regras de contratação das suas despesas. Por 

gerir recursos públicos, entendemos que o COSEMS/AM na contratação de suas 

despesas, deve adotar regulamentos próprios e uniformes, livres do excesso de 

procedimentos burocráticos, que preservem os princípios gerais que norteiam a 

execução da despesa pública, atentado para os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, descritos no art. 37 da 

Constituição da República Federativa do Brasil: 

 

 Princípio da legalidade: observância da própria Constituição, da 

legislação específica aplicável ao COSEMS; 

 Princípio da impessoalidade: buscar sempre o interesse público sem 

favorecimentos ou distinções, tendo como norte os objetivos do 

COSEMS; 

 Princípio da moralidade: pautar-se sempre pela moral e pela ética; 
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 Princípio da publicidade: transparência na gestão dos recursos de 

natureza pública, permitindo o controle da sociedade. 

 Princípio da eficiência: maximizar os resultados auferidos com os 

recursos disponíveis, evitando-se desperdícios e despesas 

antieconômicas. 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos a elaboração de normas internas que previnam o desrespeito a 

tais princípios e tenham sempre em vista os objetivos da entidade. 

 

4.17. Ausência de orçamento formalizado 

 

O orçamento consiste em estimar as entradas no caixa, oriundas das receitas de 

doações, contribuições e outras, bem como estimar as saídas no caixa, resultantes 

dos custos, das despesas operacionais e de outros gastos. Para se elaborar o 

orçamento, não se pode esquecer de que devem ser levados em conta os 

regimes de competência e de caixa. 

 

O resultado do orçamento deve ser apresentado em relatório gerencial, para que 

os gestores da entidade tenham em mão, informações importantes pata tomada 

de decisão. Adotando-se este procedimento, será possível observar o lucro 

projetado para o próximo período orçamentário (ano), pois o demonstrativo será 

composto por todas as receitas e todos os gastos projetados. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/AM envidar esforços no sentido de formalizar o seu 

orçamento. 
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4.18. Elaborar as demonstrações contábeis 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 
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fluxos de caixa da entidade e, em particular, a época e o grau de certeza de sua 

geração. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Diante do exposto, recomendamos ao COSEMS apresentar o conjunto completo 

das suas demonstrações contábeis: 

 

 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. 

 

4.19. Implementar Política de Segurança da Informação 

 
A segurança da informação é adquirida pela implantação de controles que 

incluem procedimentos de rotina, verificações de antivírus, infraestrutura de 

hardware e software, além da criação de uma política devidamente 

documentada com as seguintes premissas:  
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Itens Descrição 
Confidencialidade  garantia de que determinada informação, fonte ou 

sistema é acessível apenas às pessoas previamente 
autorizadas a terem acesso; 

 a ruptura do sigilo, a depender do teor das informações, 
pode ocasionar danos inestimáveis para a entidade.  

Integridade  manter a integridade dos dados, de forma a preservar 
a sua originalidade e confiabilidade. Caso contrário, 
erros podem ocorrer na interpretação dessas 
informações, gerando rupturas de conformidade. 

Disponibilidade   garantia de acesso aos dados sempre que necessário 
de maneira fluida, segura e eficiente. 

Definição de ferramentas 
necessárias 

 definição de cronogramas de backup; 
 estabelecimento de regras para o uso de senhas e 

credenciais de acesso; 
 controle de acesso aos espaços físicos; 
 definição de diretrizes para o acesso à informação de 

diferentes profissionais e times, estabelecendo graus de 
acessibilidade; 

 criação de planos de contingência e de 
gerenciamento de riscos; 

 definição das políticas de atualização de softwares 
Classificação das 
informações da empresa 

 classificação dos dados entre públicos, internos, 
confidenciais e secretos; 

 os níveis de acesso de cada colaborador serão 
estabelecidos com base na classificação dos dados, 
mantendo-se o rigor no manuseio dos dados. 

Normas e proibições  criação das normas relativas ao uso de programas, 
internet, dispositivos móveis, acesso à rede da 
entidade, bloqueio de sites, uso do e-mail corporativo, 
de aplicativos de mensagens de texto e voz. 

Aprovação pelo Recursos 
Humanos 

 o documento deve ser aprovado pelo RH, de acordo 
com as leis trabalhistas e com as normas internas da 
entidade. 

Treinamento dos 
colaboradores 

 comunicação a todos os colaboradores, que devem 
receber uma cópia do documento, além de um 
treinamento prático. 

Avaliação periódica  manter uma rotina de avaliação, comparando os 
recursos de proteção internos da entidade à 
sofisticação das ameaças e, caso necessário, 
compatibilizando-os para que sejam suficientes e 
eficiente no combate às vulnerabilidades. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao COSEMS/AM envidar esforços para implementar sua Política 

de Segurança da Informação para mitigar possíveis riscos de ameaças, mantendo 

sempre a informação segura. O principal objetivo dessa recomendação é 

minimizar riscos e diminuir a vulnerabilidade dos sistemas de dados do Conselho.  
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4.20. Política de Investimentos 

 

A definição para ter uma política e normas para investimento visa estabelecer os 

princípios e diretrizes que devem reger os investimentos dos recursos confiados ao 

COSEMS/AM, com a finalidade de promover a segurança, liquidez e rentabilidade 

necessárias para assegurar o equilíbrio entre ativos e passivos. 

 

Dessa forma, é preciso que o horizonte de investimentos esteja alinhado com o 

horizonte de desembolso desses recursos e com as premissas de rentabilidade 

definidas na concepção do plano. O descasamento entre o horizonte dos 

investimentos e o prazo estimado de formação das reservas pode gerar o risco de 

reinvestimento, que se caracteriza pela indisponibilidade de recursos, na data de 

vencimento de um ativo, de outro ativo que apresente rentabilidade semelhante, 

risco de iliquidez, que se caracteriza pela ausência de liquidez para pagamento 

das despesas.  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que o COSEMS/AM envide esforços na criação de políticas e 

normas para investimento. 

 

4.21. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP), Lei nº13.709/2018 

 

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 no tratamento de dados pessoais.  

 

A LGPD veio para disciplinar o tratamento dos dados pessoais que dizem respeito 

a qualquer informação que identifique uma pessoa, como o nome e sobrenome, 

CPF e RG, além de dados como raça, religião, sexualidade e opinião política que 



 
 

 

 

 
 MRP30 
 

são tidos como dados "sensíveis" e recebem proteção. São muitos os dados que 

podem ser acobertados pela lei. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/AM estudar os impactos da respectiva legislação na 

sua operação. 

 

4.22. Programa de Integridade 

 

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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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/AM 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. Eventos subsequentes – COVID-19  

 

O COSEMS/AM não tem conhecimento, até o presente momento, de fatos 

importantes ocorridos após a data-base de 31 de dezembro de 2020, que possam 

alterar resultados futuros, exceto quanto à pandemia do COVID-19 que, 

eventualmente, poderá comprometer a apuração dos resultados do Conselho no 

próximo exercício de 2021. Cabe ressaltar que pelos prazos até a data deste 

relatório as obrigações acessórias ainda não haviam sido enviadas. 
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5.  CONCLUSÃO 

 

O COSEMS/AM é responsável pelo ambiente de controles internos que ele 

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 2020, exceto quantos aos possíveis ajustes e efeitos que poderiam advir dos 

assuntos mencionados no item 4, não chegou ao nosso conhecimento qualquer 

outro assunto, além daqueles mencionados no presente relatório. 
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COSEMS/AM 
 

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas foi fundado no ano de 1993 

com o objetivo de defender os interesses dos municípios quanto às políticas públicas na área 

de saúde. 

 

Já naquela época, a gestão em saúde se tornava cada vez mais complexa e os esforços para 

“tirar o SUS do papel” impunham aos municípios obrigações muito mais complexas do que 

as nossas capacidades. Além disso, o vazio institucional do interior do Amazonas também 

nos fazia assumir atribuições constitucionais de outros entes. 

 

O tempo passou e pouca coisa mudou: a saúde municipal continua subfinanciada e o vazio 

institucional parece ter se ampliado. 

 

Com essas condicionantes, o COSEMS/AM fortaleceu sua atuação ao longo dos anos e 

sempre buscou fortalecer aquilo que parece mais caro a uma entidade municipalista: sua 

autonomia! 

 

Hoje, funcionamos em sede própria, temos sustentabilidade financeira e um corpo técnico 

do qual nos orgulhamos. 

 

Entre nossas principais atribuições, destacamos: 

 

1) Funcionar como órgão permanente de intercâmbio de experiências e informações 

de seus associados; promover o fortalecimento da política de saúde das Secretarias 

Municipais nas esferas municipal, estadual e federal; 

 

2) Diligenciar no sentido de que as Secretarias Municipais de Saúde participem das 

decisões tomadas pelos órgãos municipais, estaduais e federais, que lhes interessem 

diretamente; 

 

3) Encaminhar aos órgãos competentes propostas para equacionar os problemas da 

área da saúde; promover estudos e propor soluções aos problemas relativos ao 

desenvolvimento da área da saúde; 

 

4) Orientar e promover a realização de congressos, conferências, seminários e outros 

eventos de interesse do setor saúde; 

 

5) Garantir representação das Secretarias Municipais de Saúde em toda e qualquer 

comissão da esfera estadual constituída para tratar de assuntos de interesse do 

setor saúde, dentre outras citadas no estatuto da entidade. 
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LINHAS GERAIS PARA 2022 
 

 

 

 
 
 
O ano de 2021 foi muito difícil para a população do Amazonas, que vivenciou a maior crise 
de sua história, entre os meses de Janeiro a Abril de 2021 devido ao grande número de 
infectados pelo Coronavírus, corroborando aquilo que os cientistas apontavam que 
nenhuma organização no mundo estava preparada para o que viria: mortes, crise 
econômica, humanitária um verdadeiro caos. 
 
O setor econômico ficou abalado, principalmente nas Cidades do Interior, e continuamos 
hoje trabalhando na incerteza e constantes adaptações. 
 
Então, algumas questões se colocam: 
 

1) Estarmos preparados para o que vier em 2022? 
2) Busca de alternativas para dar mais apoio aos Gestores Municipais; 
3) Ano Político novos desafios; 

 
 
Neste cenário, seria irresponsável elaborar um planejamento sem nos debruçarmos 
sobre as questões acima e sem identificar os temas sensíveis ao COSEMS/AM. 
 

 
TEMAS SENSÍVEIS AO COSEMS/AM 

 
 
 
 

1) Enfrentamento da pandemia e disponibilização de vacinas/tratamentos; 
 

2) Crise Econômica, impactos nas finanças municipais e no financiamento da saúde; 
 

3) Crise política no estado do Amazonas; 
 

4) Eleições Estaduais; 
 

5) Definição do Secretario Estadual de Saúde; 
 

6) Adequação institucional do COSEMS/AM, nova sede 
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DIRETRIZES JÁ ESTABELECIDAS 

 

 
 

1) Reformular institucionalmente o COSEMS/AM; 

2) Diversificar fontes de receitas; 

3) Recompor a equipe do COSEMS/AM, conforme eventual saída de colaboradores; 

4) Fortalecer o programa de apoiadores; 

5) Capacitar e orientar os secretários municipais de saúde; 

6) Apoiar os municípios do Amazonas no enfrentamento ao Coronavírus; 

7) Estabelecer pautas relevantes à saúde municipal do Amazonas; 

8) Realizar estudos e pesquisas sobre a saúde municipal do Amazonas. 

9) Realizar Palestras nos Municípios; 

10) Dar continuidade ao Cosems em Movimento 

11) Estabelecer um Apoiado por Regional, com Apoio fixo nas Cidades Polos 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 
 

 

Compreendidas essas reflexões iniciais, segue o cronograma de trabalho. 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES JAN FEV MAR ABRIL MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Apoio Regional   X X X X X X X X X X X 

Treinamentos nos Polos     X     X     X       

Visitas in loco   X X X X X X X X X X X 

Realização de Congresso       X                 

Reunião Diretoria   X X X X X X X X X X X 

Reunião Conselho Fiscal         X       X       

SEMSA/SEAS X X X X X X X X X X X X 

Levantamento de Demandas X     X     X     X     

Planejamento das Ações X   X   X   X   X   X   

Avaliação de Desempenho       X       X       X 
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PROJEÇÃO DE GASTOS 

 

 

Projeção de Gastos Anual – 2022 

Receita Corrente   

Receitas de Contribuições/Portaria 220 1.780.182,00 

Tipos de Despesas   

Despesas Correntes: 1.635.300,00 

Vencimentos e Vantagens Fixas 600.000,00 

Acordos Trabalhistas 75.000,00 

Encargos Sociais 25.000,00 

Diárias e Ajuda de Custos 120.000,00 

Impostos/Taxas 24.000,00 

Tarifas Bancárias 1.300,00 

Materiais de Consumo (Expedientes) 30.000,00 

Custo Operacional 40.000,00 

Aluguel 75.000,00 

Combustíveis e Lubrificantes 5.000,00 

Passagens e Locomoção 140.000,00 

Serviços de Terceiros Pessoa Física 15.000,00 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 460.000,00 

Reforma e Manutenção Predial 25.000,00 

Despesas de Capital   

Móveis e Equipamentos  45.000,00 

Total de Despesas 1.680.300,00 

SALDO 99.882,00 

 



















 

Ofício nº 0377/2021 – CONASEMS 

Brasília, 01/09/2021. 

Ao Senhor 

Franmartony Oliveira Firmo 

Presidente do COSEMS/AM 

Rua Quinto Cúrcio, casa nº 56 - Conjunto Vila Municipal - Adrianópolis. 

Manaus/AM 

CEP: 69057-740 

 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0029/2021. 

 

Prezado Senhor, 

 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0029/2021 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 
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