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                                  APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

Em conformidade com o Estatuto do COSEMS/ES em seu Art. 22, compete ao Conselho Fiscal analisar e aprovar os relatórios e as prestações 
de contas quadrimestrais, relativas às finanças da Entidade e encaminhá-las parta Aprovação da Assembleia Geral. 

A diretoria Executiva vem defendendo o aprimoramento e transparência nas prestações de contas, no dever de cumprir com sua atuação perante 
a todos os associados. O uso dos recursos das Contribuições Institucionais de cada município é programado para atividades de Fortalecimento 
as gestões Municipais, sendo investido em ações no sentido de viabilizar criação de conhecimento e empoderamento dos gestores e Técnicos 
na área de saúde, promovendo Congressos, Encontros, Fóruns, Seminários, Oficinas e outros eventos para troca de experiências e 
aprofundamento nos diálogos e discussões entre as instâncias de âmbito local e até mesmo interfederativas. 

 

 

 

          



 
 

 
 

CENÁRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO 1º TRIMESTRE 2021 
 

 

Todas as atividades realizadas, no período do 1º Quadrimestre de 2021, foram planejadas e outras conforme demanda imediata. Muitas ações 
não programadas, mas executadas, devido ao momento emergencial que estamos atravessando com a Pandemia – COVID-19. Todas as agendas 
pactuadas para esse quadrimestre foram realizadas, como Assembleia Ordinária – COSEMS/ES, reuniões de CIR-CIB, Reunião Câmaras 
Técnicas do COSEMS, Reuniões Coordenação e Apoio Rede Colaborativa; em alguns momentos presenciais e outros virtuais. Foram priorizadas 
reuniões SESA e COSEMS/ES, para o enfrentamento ao CORONAVÍRUS, reuniões semanais para apresentação de Cenário no Estado e Brasil, 
como destaque também a Vacinação. 

Registramos o importante papel de desempenho da Diretoria do COSEMS/ES, em atenção no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e no aprimoramento da gestão Municipal. 

A ferramenta que muito contribui para muitas realizações programadas, foi a Plataforma Zoom. 

Pensando em qualificar as informações e comunicação dispensada aos gestores e técnicos, o Colegiado contratou uma Assessoria Técnica em 
tecnologia da Informação, pessoa jurídica, e no quadro de funcionários admitiu uma Assessora de Comunicação, com estas novas contratações, 
muitas outras ações foram implantadas: 

 Assembleia Geral Ordinária presencial – 02 
 Assembleia Geral Ordinária Virtual – 02 
 Assembleia Eleitoral Presencial para o Biênio  
 Reunião de Diretoria Executiva/Ampliada Presencial -02 
 Reunião de Diretoria Executiva/Ampliada Virtual – 02 
 Acolhimento dos Novos gestores Presencial  
 Reunião Conselho Fiscal Presencial -01 
 Reunião CIB 



 
 

 
 

 Reuniões: CIR/Metropolitana – 03 
                 CIR/Central – Norte – 04 
                 CIR/ Sul – 03 presencial e 02 Virtual 

 Reuniões virtuais de Alinhamento COVID-19 – Vacinação Semanal; SESA/COSEMS/ES – 12 
 Reuniões Coordenação e Apoiadoras da rede Colaborativa – 12 
 Reunião das CT/AB – CT/AF/CT/Vigilância – 03 

ATIVIDADES DAS APOIADORAS REDE COLABORATIVA 
 Região Central/Norte 

- Acolhimento dos gestores da unificação das regiões Central e Norte, conforme o novo PDR – dezembro/2020; 
- Formação de Tutores; 
- Eleição do Coordenador de CIR e demais representantes – CIR Central Norte; 
- Apresentação do relatório Situacional da APS aos municípios da região Central/Norte; 
- Reuniões de Planejamento para Elaboração dos Planos Municipais de saúde – 12 encontros; 
- Oficina DIGISUS – Virtual; 
- Web de Monitoramento da APS na Plataforma e-Gestor – 03 grupos; 

 Região Sul 
- Participação nas reuniões CIR, em número de 05 – Presencial 02 e virtual 03; 
- Reuniões de Planejamento para elaboração dos Planos Municipais de Saúde – 04; 
- Oficinas DIGISUS – Virtual – 02; 
- Oficina SISPACTO – 02. 

 Região Metropolitana 
- Participação nas reuniões CIR; 
- Reuniões de Planejamento para Elaboração dos Planos Municipais 2022 a 2025. 

 



 
 

 
 

AÇÕES REALIZADAS PELO ASSESSOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 49 atendimentos á municípios (dúvidas, orientações e apoio operacional em sistema); 
 Participação em todos os encontros do grupo de Governança da Informação do CONASEMS; 
 Assembleias – Assuntos e orientações aos Gestores; 
 Orientação sobre o cadastro de usuários (SCPA) para utilização do SI-PNI; 
 Municípios com pendências na reclassificação de equipes (Portaria 99); 
 Municípios com equipes elegíveis para o informatiza APS; 
 Apresentação das Notas do 3Q de 2020. (Previne Brasil); 
  Pesquisa TIC – Atualização das UBS no CNES; 
 Relatório de validação do SISAB; 
 Vacinação – SIPNI. 
 Seminário de Acolhimento dos Gestores: 
  Moderador no Debate (Saúde Digital); 
  Operacionalização nas palestras virtuais. 
 Produção de vídeos de orientação no registro de vacina de COVID-19 e Influenza postados no Website do COSEMS/ES; 
 Oficina Virtual – Assunto: Capitação Ponderada; 
 Implantação do Fórum de gestão da Informação na Plataforma do CONASEMS com apoio da Assessora Marizelia; 
 Construção e manutenção do Painel de Acompanhamento das Fichas da APS para acompanhamento dos gestores disponibilizado no site 

do COSEMS/ES. 

ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
 Produção de releases das assembleias realizadas, da eleição da nova diretoria e do seminário de acolhimento; 
 Cobertura fotográfica de eventos presenciais; 
 Suporte nas assembleias e reuniões realizadas via Zoom; 
 Participação nas reuniões de Apoio; 
 Atualização do site institucional do COSEMS/ES e do Instagram; 



 
 

 
 

 Atualização da plataforma do CONASEMS, no que diz respeito ao Espírito Santo; 
 Apoio na gestão e divulgação de informações no grupo de secretários do WhatsApp; 
 Participação nas reuniões de alinhamento com a equipe de Comunicação do CONASEMS e dos COSEMS de outros estados. 

 

                                                 Assembleia Geral Extraordinária – 22/01/2021  



 
 

 
 

Assembleia Presencial e Posse da Nova Diretoria do COSEMS Biênio 2021/2022 – 04/02/2021 
 



 
 

 
 

Acolhimento de Novos Gestores   – 03 e 04 /03/2021 

 

  



 
 

 
 

Auditoria MPR Externa  

 
 

 



 
 

 
 

Reunião Câmara Técnica Assistência Farmacêutica do COSEMS/ES – 09/04/2021 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Reunião Diretoria Ampliada do COSEMS/ES 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

                                                                                              Considerações Finais 
 

Encerramos mais um quadrimestre, e com profundo pesar solidarizamos com as vitimas da COVIS-19 e seus familiares. Dentro de nossa forças, 
lutamos diariamente e incansavelmente no enfrentamento desta pandemia. Diante de nossa possibilidas,mantemos firmes no nosso proposito de 
fazer uma politica técnica na saúde, visando uma melhor qualidade de vida aos usuarios do SUS. 

 

 

 

 

                                                                                     É Possivel reinventar e fazer acontecer! 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Cátia Cristina Vieira Lisboa 
Presidente do COSEMS/ES 

Colegiado de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo 









                                                            

 

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, realizou-se a 5ª Assembleia 1 
Geral Ordinária do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo-2 
COSEMS/ES – às 08:00 horas, em formato virtual atendendo as normas sanitárias 3 
estaduais. A 1ª Vice Presidente do COSEMS/ES e Secretária de Jerônimo Monteiro Sr.ª 4 
Sandra Lupim Santos após saudar a todos os presentes explica que por uma agenda 5 
externa a Presidente Cátia não pode participar deste primeiro momento. Após a mesma 6 
diz a todos que estamos passando por um momento extremamente delicado, mas 7 
parabeniza a todos os Secretários pelo empenho nas campanhas de vacinação que é 8 
emocionante ver os mutirões de vacina que estimula todos que façam o mesmo com o 9 
empenho e dedicação que os munícipes merecem! Após Sandra para a palavra para 10 
Secretária Executiva Srª Marfiza que após saudar a todos pede que os novos gestores se 11 
apresentem Fausto Covre Santa Teresa, Daniel Bissoli Conceição da Barra, Enelzabeth 12 
Iglesias Brito (Neuza) Itaguaçu e Graceli Estevão Silva Marfiza parabeniza a todos e diz 13 
que o COSEMS/ES é uma ferramenta de ajuda mútua para os 78 municípios e hoje 14 
contamos com duas Apoiadoras Regionais  Srª Jovelina Regiões Sul e Metropolitana e  15 
Srª Rosania Regiões Central/Norte um Técnico te TI Sr. Stanley e Assessora de 16 
Comunicação Srtª Karolina Bissoli que estão à disposição para qualquer necessidade dos 17 
municípios e deseja a todos uma excelente gestão. Após Marfiza passa o ponto de pauta 18 
Resolução CIB 40 Marfiza passa a palavra para Sheila Zambon Membro da CT de 19 
Assistência Farmacêutica do COSEMS/ES para dar seu parecer sobre a Portaria 40 que 20 
diz que essa portaria foi discutida tardiamente mas fizeram algumas observações  21 
enquanto a Técnica da SESA que vai apresentar a portaria Marfiza passa a palavra para 22 
Henrique Secretário de São Mateus que fala sobre a aplicação de vacina com pessoas de 23 
40 anos e diz que foi feito um estudo no município e já aviam alcançado as metas de 24 
vacinação das outras faixas etárias  e estavam com um excedente de vacina não foi para 25 
fazer média foi apenas um excedente e não podiam desperdiçar por isso adiantaram a 26 
faixa etária. Marise Secretária de Venda Nova do Imigrante diz que infelizmente causou 27 
um enorme transtorno nos outros municípios e Sandra diz que conversou a respeito com 28 
Drª Ignez Ministério Público e que a mesma diz que realmente com excedente devemos 29 
avançar a faixa etária. Marcio Secretário de Muqui concorda em ser mantido o formato 30 
atual para todos evitando transtornos. Após a Presidente Cátia retorna à Assembleia 31 
saudando a todos e agradecendo a Sandra pela condução até o momento e aproveita 32 
para dizer que infelizmente a imprensa não perdoa estes fatos que acaba gerando um 33 
grande mal-entendido e que não tem estoque de vacina como a imprensa diz! E Marcio 34 
Secretário de Muqui diz que em conversa com o Ministério Publico alegou ao mesmo que 35 
o sistema é falho que acaba gerando este constrangimento aos municípios e diz que não 36 
estamos estocando vacina que a intenção é que todos os capixabas recebam a vacina 37 
conforme o MS manda! Após Cátia agradece a presença do Secretário Estadual Dr Nésio 38 
e pergunta que alguém tem algum questionamento e Marcio Secretário de Muqui diz não 39 
se sentir seguro com a alteração da faixa etária sem o respaldo da SESA ou MS e 40 
gostaria de uma portaria para dar este respaldo. Sandra 1ª Vice Presidente diz que este é 41 
um questionamento feito sempre pelo MP e não temos respaldos dos órgãos cabíveis. O 42 
Secretário de Mantenópolis Hidelbrando também se sente pressionada tento que está 43 
promovendo um dia D de vacinação para aplacar seus munícipes. A Secretária Executiva 44 
do COSEMS/ES Srª Marfiza convida os membros do Conselho Fiscal do COSEMS/ES 45 
para apresentar a avaliação dos relatórios ficais e de atividades do 1º Quadrimestre do 46 
ano de 2021 sendo os Membros do Conselho Fiscal:  Marise Vilela Secretária de Venda 47 
Nova do Imigrante, Michel Bertolo Secretário de Colatina e Vinícius Gobbo Secretário de 48 



                                                            

 

Baixo Guandu e Contador Marcelo Siqueira, após a avaliação do Conselho Fiscal fica 49 
aprovada a prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2021 desta forma apresentada na 50 
Assembleia de hoje. Após Marfiza passa a palavra para Srª Solange que faz a 51 
apresentação sobre PORTARIA GM/MS Nº 3.712/2020.Ações integradas para 52 
rastreamento, detecção precoce e controle do câncer no SUS. Institui, em caráter 53 
excepcional, incentivo financeiro federal de custeio para o fortalecimento do acesso às 54 
ações integradas para rastreamento, detecção precoce e controle do câncer no Sistema 55 
Único de Saúde. A utilização do incentivo financeiro de que trata esta Portaria está 56 
condicionada ao envio, pelos Estados, da programação das ações nos territórios, sendo o 57 
planejamento enviado ao MS em 30/04/2021. O Estado e os municípios deverão 58 
demonstrar a aplicação dos recursos financeiros recebidos conforme determinado na 59 
pactuação em CIB/CIR por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG) e sua respectiva 60 
aprovação pelo Conselho de Saúde local (Aprovamos em CT e CIB maio/2021) → CT e 61 
CIR junho/2021.A distribuição de recuso será de R$ 3.192.307,69 para ações de 62 
rastreamento e detecção precoce do câncer de mama e R$ 3.086.262,47 para o câncer 63 
de colo de útero.Repasse aos municípios: de acordo com o número de mulheres elegíveis 64 
para o rastreamento (per capita). RASTREAMENTO DO CÂNCER: POPULAÇÃO FEMININA 65 
SUS DEPENDENTE: CA câncer de mama entre 50 a 69 por Região de Saúde Região 66 
Central/Norte 79.624, Região Metropolitana 170.782 e Região Sul 62.768. CA Câncer de colo de 67 
útero Região Central/Norte 766.235, Região Metropolitana 427.272 Região Sul 133.188. Pensando 68 
nas ações a serem desenvolvidas para estas questões realizar ações educativas de forma 69 
individual e em grupo (quando possível) com objetivo de informar sobre hábitos de vida para 70 
promoção da saúde e prevenção dos cânceres, tais como boas alimentações, atividade física, 71 
redução do consumo de álcool voltada para médicos e enfermeiros. Fazer busca ativa destas 72 
mulheres com a ajuda dos Agentes comunitários marcaçõa de consultas em horarios alternativos 73 
e realização de capanha para grupos mais vulneraveis. Apos Marfiza abre para questionamentos 74 
Marcio Secretário de Muqui questiona a divercidade entre os municipios principalmente os que 75 
ainda ultiliza recursos da PPI e pede um olhar mais atentendo da Secretária Estadual para que 76 
não se percam junto aos prestadores de serviços precisa ser bem amarada entre os entes a 77 
Secretária de Vitória Thais diz que precisa aumentar a quantidade de mamografias para Capital 78 
pois não consegue atender ao grande fluxoApos Sandra 1ª Vice Presidente para a palavra para 79 
Maria Jose que vai falar sobre Nota Técnica n° 319/2020 80 
Migração dos medicamentos de Hepatites Virais  81 
CEAF X CESAF. Altera a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, para 82 
dispor sobre o Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais e a 83 
Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, para incluir os medicamentos 84 
do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais no 85 
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica. Art. 287 - C. A definição e o 86 
detalhamento de fluxos de programação e distribuição de medicamentos, bem como o 87 
cronograma de implementação do modelo de acesso, serão pactuados no âmbito da 88 
CIT, por meio de ato normativo específico." (NR) Em 25 de julho de 2019, na 6ª Reunião 89 
Ordinária da Comissão Intergestores Triparte (CIT), foi pactuada, entre o Ministério da 90 
Saúde, estados e municípios, a mudança dos medicamentos para hepatites virais do 91 
elenco Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf) para o elenco 92 
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (Cesaf). Foram definidas as 93 
normativas referentes ao processo de transferência e ao novo modelo de acesso aos 94 
medicamentos. Ressalta-se que caberá aos estados e municípios estabelecer a 95 
operacionalização dessas normativas em seus territórios, de acordo com sua organização 96 
local. O objetivo maior dessa pactuação é tornar o modelo de dispensação dos 97 



                                                            

 

medicamentos de hepatites virais mais flexível, dinâmico e descentralizado, ficando mais 98 
fácil o acesso da população. Com isso, pretende-se reduzir a taxa de abandono ao 99 
tratamento, agravos e mortalidade por essas doenças. Após Marfiza Passa a palavra para 100 
a representante da CT de Assistência Farmacêutica do COSEMS/ES que recomenda a 101 
não pactuação sem antes passar pela CT de Assistência Farmacêutica do COSEMS/ES 102 
solicitação aceita por todos a reunião da CT de Assistência Farmacêutica está marcada 103 
para dia 16/06/2021 para analise desta portaria e após feita a analisa em conjunto passar 104 
em assembleia para depois pactuar em assembleia. Apos Elisa Secretária de Itapemirim 105 
faz uma pergunta direcionada ao Secretário Estadual sobre a volta dos servidores que se 106 
encontram em homeofficer principalmente as lactantes o Secretário Estadual diz que após 107 
a vacinação é seguro a volta das mesmas ao seu posto de trabalho. A Secretária de 108 
Vitória Thais pergunta sobre os efeitos colaterais de algumas vacinas o Secretário passa 109 
a palavra para o Subsecretário Reblin parabeniza a todos os secretários pelo empenho na 110 
campanha de vacinação do COVID-19 quanto a vacina da Pfizer SESA está elaborando 111 
uma nota técnica para esclarecer os possíveis efeitos colaterais Roberta Secretária de 112 
Cariacica diz que alguns usuários chegam nas unidades exigindo a vacina que quer tomar 113 
com laudo médico e pede que esta nota seja feita o mais rápido possível o Secretário 114 
Estadual diz que infelizmente ainda temos médicos que estão indicando Cloroquina. 115 
Marise Secretária de Venda Nova diz que precisa de uma instrução para mudança de 116 
faixa etária Daniela Imunização diz que a SESA faz o repasse de vacina de acordo com a 117 
população do município nem a mais nem a menos todos com base no IBGE e SISPNI. 118 
Saulo Secretário de Linhares diz que fez por conta própria um Raio - X com todo 119 
levantamento vacinal de seu município que tem ajudado muito com o excedente de vacina 120 
sabendo exatamente qual população deve vacinar com o excedente ou qual vai rastrear 121 
para tomar a segunda dose. Graceli Secretária de Atílio Vivacqua diz que infelizmente 122 
aconteceu um caso atípico no município em que a pessoa tomou a 1ª dose de vacina 123 
AstraZeneca e na 2º dose tomou CoronaVac e a família está exigindo uma segunda dose 124 
de AstraZeneca Daniela Imunização diz esse caso já foi encerrado e a família foi 125 
orientada pela SESA não havendo a necessidade de se tomar uma 3ª dose de vacina. O 126 
Secretário Estadual diz que o Estado está esperando 60.000,00 mil doses de vacina ainda 127 
para esta semana e 100,000,00 doses para o mês de julho que já estão pensando em 128 
horários alternativos pois a grande população trabalha e precisa ser vacina em horários 129 
especiais. O Subsecretário Reblin lembra a todos que devemos continuar com a testagem 130 
em massa e volta a parabenizar todos os Secretários pelo empenho em suas campanhas! 131 
A Srª Marfiza Secretária Executiva do COSEMS/ES passa a palavra para Sandra 1ª Vice 132 
Presidente do COSEMS/ES para o encerramento da Assembleia que agradece a todos e 133 
diz que este Colegiado é nosso espaço de aprendizado e que juntos somos mais fortes. E 134 
sem, mas nada a declarar deu-se por encerrada a assembleia do COSEMS/ES e eu, 135 
Marfiza Machado de Novaes Secretária Executiva do COSEMS/ES, lavrei a presente ata 136 
que após lida e aprovada será subscrita.  137 
 138 

  139 
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Diretoria Executiva 
Presidente 

COSEMS/ES 

Cátia Cristina Vieira Lisboa 

Haysten Soares Custódio Gomes 

2º Vice Presidente 

Marcela Nagel Stov 

3º Vice Presidente 

1ª Secretário 

Cristina Valéria Guimarães 

2ª Secretária 

Marise Bernarda Vilela 

1º Tesoureiro 

Jaudete Silva Frontino De Nada 

2º Tesoureiro 

Fernando Gustavo da Vitória 

Conselho Fiscal 
 

1º Conselheiro 

Henrique Luiz Follador 

 

2º Conselheiro 

Vanessa Leocádio Adami 

 

3º Conselheiro 

Sigrid Stuhr 
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Conselho Deliberativo 
Região Metropolitana 

Titular: Andreia Passamani Barbosa Corteletti 

  Suplente: Marcela Nagel Stov 

Região Sul 

Titular: Luciara Jorge Botelho 

Suplente: Valmir Cavaline 

Região Norte 

Titular: Robson Roque Coelho 

Suplente: Nestor Pereira Gomes Neto 

Região Central 

Titular: Elquimines Marques da Silva  

Suplente: Kamila de Sales Roldi Correa 
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                                                                                              APRESENTAÇÃO 

Marco Regulatório: 

É regulamento para prestação de contas do COSEMS/ES, segundo a deliberação da Diretoria Executiva Nacional do Conselho Nacional de 
Secretárias Municipais de Saúde - CONASEMS Nº 006/2019, que aprova o Regulamento Interno da apresentação ao CONASEMS da 
Prestação de Contas dos COSEMS, referente aos recursos da contribuição institucional de representação institucional, conforme norma vigente 
a partir de 30 de outubro de 2019.  

 

Período dos dados: janeiro a dezembro de 2020 - com as ações de atividades do período citado. 

 

O COSEMS/ES em atenção a programação para o ano de 2020, teve sua pratica, criando novas estratégias para alcance de suas metas, e 
nelas incluindo de enfrentamento da pandemia do novo corona Vírus – COVID-19. O que prevaleceu nesse momento foram ações e atividades 
de forma remoto, resguardando as medidas de isolamento social, decretada no Estado do Espírito Santo.  

O relatório de atividades contábil e financeiro analisado e aprovado presencialmente isto porque foi antes do decreto de isolamento social. 

 

O relatório apresentado mostra os resultados alcançados através das atividades desenvolvidas pelo COSEMS/ES no ano de 2020, em atenção 
aos objetivos, ações e estratégias, força de trabalho envolvida, resultados e encaminhamentos. Todas as despesas associadas as atividades 
realizadas, estão descritas no Relatório Contabil Financeiro. 

 

O COSEMS/ES EM ATENÇÃO A SEU ESTATUTO EM CONSONÂNCIA COM A SUA MISSÃO VISÃO E VALORES TEM 
COMO PROPOSIÇÕES: 
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 Missão: O COSEMS/ES tem por finalidade o fortalecimento e autonomia da Gestão Municipal de Saúde. 
 Visão: Ser Instituição de modelo por sua simplória organização e funcionamento, sendo interlocutor e colaborador dos Gestores 

Municipais de Saúde nas Políticas Públicas e Sistema de Saúde do Estado do Espírito Santo. 
 Valores: Respeito e dedicação com ética, transparência, comprometimento, qualidade e solidariedade. 

 

EM ATENÇÃO AS FINALIDADES E PRINCÍPIOS DO COSEMS/ES SE PROPÕE: 

 
 Lutar pelo fortalecimento dos Municípios no Sistema Estadual de Saúde, defendendo os interesses municipais na área da Saúde, 

promovendo ações judiciais coletivas ou outras que se fizerem necessárias; 
 Promover encontros, seminários, congressos e outros eventos que possibilitem discussões e troca de experiências; 
 Diligencias no sentido de que os secretários municipais de Saúde participem das decisões tomadas pelos Órgãos Federais, Estaduais e 

Municipais, que lhes interessem diretamente; 
 Lutar pela municipalização da saúde, através de um processo que garanta recursos financeiros aos municípios para que estes possam, 

de forma efetiva, executar ações de saúde que beneficiem a toda população; 
 Participar da formulação das políticas de saúde em nível Estadual com representação em instâncias decisórias e acompanhar sua 

concretização nos planos, programas e projetos respectivos; 
 Garantir a participação de instâncias organizadas da população junto ao Sistema Único de Saúde, promovendo troca de experiências 

acerca do Controle Social de serviços locais de saúde. 
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ATIVIDADES REALIZADAS PELA DIRETORIA EXECUTIVA E DIRETORIA AMPLIADA COSEMS/ES APOIO REDE 
COLABORATIVA E OUTROS ATORES. 

 
Neste período, o COSEMS/ES deu continuidade aos trabalhos planejados, criando novas estratégias nas suas realizações. 

Apesar de todas as dificuldades dados os obstáculos gerados pela pandemia, foram desenvolvidas estratégias inovadoras para atender todas 
as demandas dos Gestores e as políticas de saúde envolvidas dentro do Colegiado. 

 

O Projeto apoiador veio para implementar e qualificar as Gestões Municipais de Saúde, sempre com resultado positivos, no suporte dado aos 
gestores municipais. Conforme apresentação do nosso Status de atividade realizadas, podemos certificar de que foi um ano de conquistas e 
realizações do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde. 

 

STATUS DAS DIRETRIZES DO ANO 2021 
DIRETRIZ 01 – Apoio Institucional as Câmaras Técnicas COSEMS/ES 

 Estimular a participação dos técnicos municipais nos Encontros mensais, nas discussões temáticas; 
 Para Instrumentalizar os gestores e trabalhadores dos Sistemas de Saúde. 
• Realizações: Reuniões presencial: 03 
• Realizações: Reuniões virtuais: 06 

                           

DIRETRIZ 02 – Apoio Institucional aos Grupos Técnicos, Grupos Condutores. 

• Realizações:  Reuniões presenciais: 06 
• Realizações: Reuniões Virtuais: 41 
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DIRETRIZ 03 – Apoio Institucional as CIR, objetivando o fortalecimento a Governança Regional. 

 Reuniões realizadas de forma virtual das 04 Regiões de Saúde CIR/Metropolitana, CIR/Central, CIR/Norte e CIR/Sul. 
• Totalizando 26 reuniões virtuais. 

 

DIRETRIZ 04 – Educação Permanente em Saúde, objetivando promover a EPS entre os pares, visando à qualificação das Gestões 
Municipais de saúde, induzindo o fortalecimento Regional. 

 Gestão Colegiada 
• Assembleia Geral Ordinária presencial: 02 
• Assembleia Geral Ordinária virtual: 08 
• Reuniões de Diretoria/COSEMS/ES presencial: 04 
• Reuniões de Diretoria/COSEMS/ES virtual: 02 
• Encontro de Acolhimento dos Gestores presencial: 01 
• Reuniões – CIB virtual: 08 
• Reuniões do Projeto Rede Colaborativa presenciais: 06 
• Reuniões do Projeto Rede Colaborativa virtual: 41 – Atenção a Gestão Municipal 
• Reuniões Conselho Fiscal presencial: 04 
• Reuniões Conselho Fiscal virtual: 03 
• Assembleia Geral Ordinária para Recomposição da Diretoria do COSEMS/ES: 01 

 

PODEMOS CITAR OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 COMO: 
 Participação do Apoiador, nas CIR’S, empoderando os gestores nas discussões técnicas. 
 Uso da ferramenta EPS, como forma de instigar os gestores a refletir sobre o processo de trabalho. 
 Incentivar os gestores para apresentar suas experiências exitosas no seu município e território. 
 Participação de eventos promovidos pela SESA e MS. 
 Participação das Apoiadoras e Coordenador nos cursos do HAOC. 
 Monitoramento dos Instrumentos de Gestão realizado pelas apoiadoras. 
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 Monitoramento DIGSUS e de outros Sistemas. 
 Orientação de Portarias 
 Informações Diversas. 

 

 

 
                                          CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esse Relatório Anual de Gestão de 2020, conclui-se que o COSEMS/ES, cumpriu suas atribuições, nas discussões técnicas que balizaram a 
condução de protagonismo no apoio aos Gestores Municipais de Saúde e equipes técnicas, mantendo-se na missão regimental do SUS e 
fortalecimento e empoderamento das gestões municipais. 

Aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária do dia 22 de janeiro de 2021.                                                       
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ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O 1º QUADRIMESTRE 2020  
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ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O 2º QUADRIMESTRE 2020 
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ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O 3º QUADRIMESTRE 2020 
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Vitória - ES, 20 de fevereiro de 2021                                                       MRP - 073/2021 

 
Sra. 
Marfiza Machado de Novaes 
Secretária Executiva 
COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESPÍRITO SANTO 
Vitória - ES 
  
Prezada senhora, 

De acordo com o contrato de prestação de serviços de auditoria, realizamos 
nossos trabalhos voltados à avaliação do ambiente de controles internos do 
COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESPÍRITO SANTO 
(“COSEMS/ES”) 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/ES. 
 
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 nossa visita para revisão dos saldos 
contábeis e avaliação dos controles internos do COSEMS/ES na data-base de 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/ES durante a execução dos nossos trabalhos. 
 
Atenciosamente, 
 
 

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

 

 
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, conforme características e especificações contidas no 

contrato de prestação de serviços. 

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

Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo - COSEMS/ES 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) Na data base de 31 de dezembro de 2020, o COSEMS/ES não apresentou as 

demonstrações contábeis em conformidade com os critérios e procedimentos 

estabelecidos na Resolução CFC 1.409/2012, que trata dos aspectos contábeis, 

bem como da divulgação das notas explicativas e informações mínimas a serem 

divulgadas por uma entidade sem finalidade de lucros. 

 

b) O COSEMS/ES 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 

exercício iniciado em 01 de janeiro de 2021. 
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1.  SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório 
 Página 

Introdução  

Revisamos o balanço patrimonial do 
Colegiado de Secretários Municipais de 
Saúde do Espírito Santo - COSEMS/ES, 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  6 

Demonstrações 
Contábeis 

 
Balanço Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado do Exercício. 

 3  7 

Análise Patrimonial  
Análise das contas patrimoniais e das 
contas de resultado demonstrando suas 
variações. 

 4  9 

Nossos Comentários  

Comentários acerca de deficiência ou 
melhoria que entendemos que ajudará no 
aprimoramento do ambiente de controles 
internos. 

 5  13 

Ausência de 
conciliações 
bancárias 
tempestivas 

 
Constatamos que o COSEMS-ES não elabora 
conciliações bancárias em forma de 
relatório auxiliar. 

 5.1  13 

O Decreto n° 
8.426/2015  

Constatamos que a entidade não realizou o 
recolhimento da COFINS desde julho de 
2015, incidentes sobre receitas financeiras 
auferidas no período. 

 5.2  14 

Cessão de uso  
A área do COSEMS/ES funciona no espaço 
cedido pela Prefeitura Municipal de  Vitória. 

 5.3  15 

Controle Patrimonial  
Recomendamos que o controle patrimonial 
seja aprimorado. 

 5.4  15 

Depreciação  
Constatamos que o COSEMS/ES não realiza 
a depreciação de seus bens mensalmente. 

 5.5  16 

Teste de 
Recuperabilidade e 
Revisão do valor 
contábil líquido dos 
bens registrados no 
ativo imobilizado 

 

Na data-base de 31 de dezembro de 2020, 
o COSEMS/ES não realizou a revisão do valor 
contábil líquido e da vida útil remanescente 
dos bens registrados no ativo imobilizado. 

 5.6  18 

Tombamento do 
Ativo Imobilizado 

 O Conselho não realiza o tombamento de 
seus bens. 

 5.7  19 
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Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório 
 Página 

Provisão e Princípio 
da Competência 

 Não identificamos as obrigações no passivo.  5.8  19 

Provisão de 13º 
salário e Férias 

 

Observamos que as provisões de férias e 13º 
salário, bem como as obrigações sociais e 
trabalhistas não estão sendo registradas 
pelo regime de competência. 
Adicionalmente, verificamos que o controle 
e o mapa de provisão de férias devem ser 
aprimorados. 

 5.9  20 

Riscos Trabalhistas  
Recomendamos ao COSEMS/ES analisar os 
riscos trabalhistas. 

 5.10  21 

Registro das 
despesas e receitas 
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. 

 5.11  22 

Escrituração Contábil  

A escrituração contábil deve ser realizada 
com observância aos Princípios de 
Contabilidade e o nível de detalhamento da 
escrituração contábil deve estar alinhado às 
necessidades de informação de seus 
usuários. 

 5.12  23 

Ausência de 
documentação 
comprobatória 

 
Verificamos que algumas despesas não 
estavam suportadas por documentação 
fiscal ou documentação comprobatório. 

 5.13  25 

Contabilização dos 
Serviços de Auditoria  

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

 5.14  25 

Contabilização da 
Licença de Uso do 
ZOOM 

 

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

 5.15  26 

Código FPAS  
Verificamos que o COSEMS/ES está utilizando 
o código FPAS 515 com a alíquota de 2,5%. 

 5.16  27 

PIS sobre a Folha  
Verificamos que o COSEMS/ES não faz o 
recolhimento do PIS sobre a folha de 
pagamento, à alíquota de 1% ao mês. 

 5.17  28 

Pagamento de 
multas e juros  Identificamos pagamento de multas e juros.  5.18  29 

Orçamento  
Elaboração do orçamento formalizado é 
essencial para os controles internos da 
entidade. 

 5.19  29 
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Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório 
 Página 

Lei nº13.709/2018 
Geral de Proteção 
de Dados Pessoais - 
LGPD 

 

Chamamos a atenção para a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais – LGPD, lei 
sancionada em agosto de 2018 que entrou 
em vigor em setembro de 2020, estipula uma 
série de obrigações para empresas e 
organizações sobre coleta, 
armazenamento, tratamento e 
compartilhamento de dados pessoais. 

 5.20  30 

Programa de 
Integridade 

 

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. 

 5.21  32 

Política de 
Segurança da 
Informação 

 

A política de segurança da informação é 
um conjunto de normas e procedimentos 
que a entidade constitui para lidar com a 
proteção dos dados, bem como interferir em 
caso de problemas. 

 5.22  32 

Apresentação das 
Demonstrações 
Contábeis - CPC 26 
(R1) 

 

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. 

 5.23  34 

Eventos 
subsequentes – 
COVID-19 

 

O COSEMS/ES 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. 

 5.24  35 

Conclusão  Conclusão dos nossos trabalhos.  6  36 
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2. Introdução 

 
Revisamos o balanço patrimonial do Colegiado de Secretários Municipais de 

Saúde do Espírito Santo - COSEMS/ES, 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 de dezembro de 2020 e 2019 

(Valores expressos em Reais)  

 
 

 31/12/2020  31/12/2019 

Ativo    

Circulante    

Caixa e equivalentes de caixa        446.260          104.072  
    

        446.260          104.072  

Não circulante    

Imobilizado          15.580            20.125  
          15.580            20.125  
    

TOTAL DO ATIVO        461.840          124.197  
    

    

 31/12/2020  31/12/2019 

Passivo    

Circulante    

Fornecedores de bens e serviços                    -                       -   

Salários, obrigações sociais e tributárias             3.491                      -   

Outras Obrigações              2.753                      -   
             6.244                     -   

Não circulante    

Contingências Trabalhistas                    -                       -   
                   -                      -   

Patrimônio Líquido    

Patrimônio Social        144.151          144.151  

Superávit e Déficit acumulado        311.445          (19.955) 
        455.596          124.197  
    

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO        461.840          124.197  
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3.2. Demonstração do Superávit  

 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(Valores expressos em Reais)   

 
  31/12/2020  31/12/2019 
     

      Receitas    
     
      

 Receitas sem restrição 
               

521.800  
                

161.340  
 Contribuições e doações voluntárias 521.800   161.340  
       

     

     Despesas operacionais    

     

     

 Com atividades institucionais  (190.142)   (348.002) 
 Pessoal e encargos sociais e assistenciais  (47.541)   (32.101) 
 Despesas  gerais e administrativas  (142.601)   (248.376) 
 Outras despesas -     (67.524) 
     

Superávit antes da receitas e despesas financeiras 
               

331.658  
             

(186.662) 
       

  
Despesas e receitas financeiras, líquido 

  
(259) 

 
                   

4.640  
     

     

 SUPERÁVIT E DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 331.399    (182.021) 
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4. ANÁLISE PATRIMONIAL 

 

4.1. Ativo 

 

Ativo é um recurso controlado pelo COSEMS/ES como resultado de eventos 

passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para o 

COSEMS/ES. É composto por dois grupos: circulante e não circulante.  

 

Os recursos que poderão ser movimentados em até 12 meses após o 

encerramento do exercício devem ser classificados no ativo circulante, enquanto 

o ativo não circulante irá tratar de registrar os recursos movimentados após 12 

meses do encerramento do balanço.  

 

Na data-base de 31 de dezembro de 2020, o ativo apresentou os seguintes 

números: 

 
 

 
 

 

 

 

 

446.260

15.580

Ativo Circulante Ativo não circulante
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Ativo Circulante 

 

O Ativo circulante apresentou um acréscimo de 329% em 2020 quando 

comparado com 2019, e é composto 100% de caixa e equivalentes de caixa.  

 

Caixa e equivalente de caixa 

 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o caixa e equivalente de caixa 

apresentou um crescimento de 329%, tendo a seguinte composição:  

 

 

 

 

 

 

Ativo não circulante 

 

O Ativo não circulante apresentou um decréscimo de 23% em 2020 quando 

comparado com 2019, e é composto 100% de ativo imobilizado.  

 

 

 

 

Caixa
0,07% Bancos Conta Movimento

0,00%

Aplicações Financeiras
99,93%
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4.2. Passivo 

 

Passivo é uma obrigação presente do COSEMS/ES, derivada de eventos passados, 

cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da Entidade capazes 

de gerar benefícios econômicos. A classificação entre circulante e não circulante 

obedece aos mesmos critérios do ativo. Patrimônio líquido é o interesse residual nos 

ativos da Entidade, depois de deduzidos todos os seus passivos. Segue a 

composição do passivo na data-base de 31 de dezembro de 2020: 

 

 

 

Passivo Circulante 

 

No exercício de 2020, o Passivo Circulante apresentou a seguinte composição: 

 

 Obrigações trabalhistas: R$ 3.491 (56%); 

 Outras obrigações: R$ 2.753 (44%); 

 
 

4.3. Patrimônio líquido  

 

No exercício de 2020, o patrimônio líquido sofreu um aumento de 267%, que pode 

ser explicado pelo superávit de R$ 331.399 no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2020. 

 

 

 

6.244 

455.596 

Passivo Circulante

Patrimônio líquido
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4.4. Análise das contas de resultado  

 

RECEITAS  

 

São aumentos nos benefícios 

econômicos durante o período 

contábil, sob a forma da entrada 

de recursos ou do aumento de 

ativos ou diminuição de passivos, 

que resultam em aumentos do 

patrimônio líquido. 

 DESPESAS  

 

São decréscimos nos benefícios 

econômicos durante o período 

contábil, sob a forma da saída de 

recursos ou da redução de ativos ou 

assunção de passivos, que resultam 

em decréscimo do patrimônio 

líquido. 

 

 

A análise a seguir tem por objetivo apresentar o desempenho das contas de 

resultado do COSEMS/ES no exercício de 2020. O superávit apresentado no 

exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi no montante de R$ 331.399 (déficit 

de R$ 182.021 em 31 de dezembro de 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 (300.000)

 (200.000)

 (100.000)

 -

 100.000

 200.000

 300.000
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Pessoal e encargos
sociais e
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5. NOSSOS COMENTÁRIOS 

 
5.1. Ausência de conciliações bancárias tempestivas 

 
As conciliações bancárias são relatórios auxiliares e extra contábeis. 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; 

 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 do Conselho, 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.  
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Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao Conselho realizar e formalizar suas conciliações bancárias. A 

seguir apresentamos um modelo que pode ser utilizado pelo COSEMS/ES: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2. O 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. 

 
 
 

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 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. 

 
5.3. Cessão de uso 

 
A área do COSEMS/ES funciona no espaço cedido pela Prefeitura Municipal de  

Vitória. Com relação a esse assunto, não nos foram apresentados instrumentos 

jurídicos que suportem a referida cessão de uso. 

 
Lembramos que a cessão de uso é a transferência gratuita da posse de um bem 

de uma entidade para outra, a fim de que o cessionário o utilize nas condições 

estabelecidas no respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado.  

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 

Solicitamos ao COSEM/ES providenciar a formalização da cessão de uso, por meio 

de instrumento firmado entre os representantes do cedente e cessionária. 

 

Comentários da administração: 
 

Já está em andamento o processo de formalização da cessão de uso pelo judiciário da 

Secretária Municipal de Saúde de Vitória. Nº 783523/21. 

  
5.4. Controle Patrimonial 

 
Solicitamos os relatórios patrimoniais que suportam os saldos contábeis do ativo 

imobilizado na data-base de 31 de dezembro de 2020, e observamos que estes 

relatórios não apresentam o saldo anterior, aquisições, baixas, bem como a quota 

de depreciação dos bens. 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao Conselho aprimorar o controle patrimonial, de modo que, este 

apresente os saldos detalhados por item de cada grupo de contas do Ativo 

Imobilizado. 

 
5.5. Depreciação 

 
Constatamos que o COSEMS/ES não realiza mensalmente 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. 

 
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 
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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.” 

“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 mensais 

atendendo ao Pronunciamento Técnico CPC – 27. 
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5.6. 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/ES 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 

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

ser mensurado. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Sugerimos ao COSEMS/ES 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; 
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(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. 

 
 

5.7. Tombamento do Ativo Imobilizado 

 
Verificamos que o Conselho não realiza o tombamento dos seus bens imobilizados. 

O tombamento juntamente com o relatório auxiliar 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/ES envidar esforços para realizar o tombamento ou 

emplaquetamento dos seus bens. 

 
 

5.8. Provisão e princípio da competência 

 
Não identificamos as obrigações no passivo, pois todas foram lançadas 

diretamente em conta de resultado e baixadas a liquidação financeira sem as 

devidas provisões em conta do passivo circulante. 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao Conselho que aprimore os lançamentos contábeis, atentando 

para o registro contábil, realizando as provisões mensais por competência no 

passivo circulante. 

 
 

5.9. Provisão de 13º salário e Férias 

 
Constatamos que os relatórios e mapas de provisão de férias, décimo terceiro 

salário e encargos sociais não apresentam os avos, bem como os valores em 

aberto de cada funcionário. Como consequência, ficamos limitados em validar os 

saldos das respectivas contas. 

 
Adicionalmente, as provisões de férias e décimo terceiro salário devem ser 

registradas pelo regime de competência. Esse valor deve ser provisionado 1/12 

avos, independente do seu pagamento. Assim, o lançamento contábil deve ser 

feito mensalmente tanto para férias quanto para o décimo salário acompanhados 

dos encargos que incidem em ambos de forma segregada. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao COSEMS/ES realizar a contabilização de forma correta 

respeitando o regime de competência, bem como, que aprimorar os seus 

relatórios de férias e décimo terceiro, onde os mesmos apresentem os avos de 

cada funcionário e quanto se é devido, para que a contabilidade reflita a 

realidade do Conselho. 

 
Comentários da administração: 

 
Em processo de adequação. 
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5.10. Riscos Trabalhistas 

 
Durante a realização dos nossos trabalhos constatamos pagamento de despesas 

de forma regular para prestador de serviços pessoa física, aumentando o risco 

trabalhista para o Conselho. Recomendamos ao departamento jurídico avaliar os 

riscos trabalhistas nas contratações de pessoas físicas realizadas pelo COSEMS/ES. 

 
O artigo 4°-A, § 2°, da Lei n° 6.019/74, incluído pela Lei n° 13.429/2017, afirma que 

não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das 

empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa 

contratante. Contudo, cabe observar as características determinantes para 

formação do vínculo empregatício, nos moldes do artigo 3° da CLT: 

 
a) a pessoalidade, ou seja, um dos sujeitos (o empregado) tem o dever jurídico 

de prestar os serviços em favor de outrem pessoalmente; 

b) a natureza não eventual do serviço, isto é, ele deverá ser necessário à 

atividade normal do empregador; 

c) a remuneração do trabalho a ser executado pelo empregado;  

d) a subordinação jurídica da prestação de serviço do empregador. 

 
A entidade contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações 

trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o 

recolhimento das contribuições previdenciárias ocorrerá com retenção conforme 

o artigo 31 da Lei n° 8.212/91 e o artigo 5°-A, § 5°, da Lei n° 6.019/74, incluído pela 

Lei n° 13.429/2017. 

 
O inciso IV da Súmula TST n° 331 determina que o não cumprimento das obrigações 

trabalhistas por parte do empregador gerará responsabilidade subsidiária com o 

tomador relativo a estas obrigações, inclusive se estivermos diante de um órgão 

da administração direta, das autarquias, fundações públicas e das sociedades de 

economia mista.  
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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 COSEMS/ES envidar esforços no sentido de regularizar a 

situação descrita. 

 
Comentários da administração: 

 
Quando os colaboradores do COSEMS/ES estão pela CLT e dois contratos de Pessoa 

Jurídica. Não fazemos mais pagamentos de pessoa Física a partir de fevereiro de 2021. 

 
 

5.11. Registro das receitas e 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. 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 demonstrativo a 

seguir: 

 
Data Conta Descrição Histórico Valor 

03/01/2020 3.1.1.03.0011 
DESPESAS C/ 
CARTÓRIO 

DESPESA CARTORIO SARLO, REC. 2063132 
AVERBAÇÃO DA TABELA DE CONTRIBUIÇÃO ( CH. 
851017) 

296,89 

17/01/2020 3.1.1.11.0006 
DESPESAS COM 
TRANSPORTES 

UBER - TRAJETO COSEMS X CARTORIO SARLO PARA 
AVERBAÇÃO DE ATA (851017) 

75,35 

12/02/2020 3.1.1.11.0004 
DESPESAS COM 

EVENTOS 

VR PG DESPESAS COM EVENTOS BALI SERVICE 
RESTAURANTE LTDA, NFe 40, CH.851028, ALMOÇO 
PARA OFICINA DE ESCRITA, REP. CONASEMS E 
TECNICOS MUNICIPAIS. 

819,47 
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Data Conta Descrição Histórico Valor 

17/02/2020 3.1.1.03.0017 
SERVIÇOS 

PRESTADOS 
PESSOA FÍSICA 

VR SERV. PREST. PESSOA FÍSICA, PAGO A MARFIZA 
MACHADO DE NOVAES, REF. 12/2019, CH.851029 

2.500,00 

11/03/2020 3.1.1.11.0004 
DESPESAS COM 

EVENTOS 

VR PG DESPESAS COM EVENTOS, EVENTOS MOINHOS 
EIRELI ME, NFe 1837, CH. 851035, COFFEE BREAK DA 
ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS. 

1.000,00 

12/03/2020 3.1.1.11.0004 
DESPESAS COM 

EVENTOS 
VR PG DESPESAS COM EVENTOS, CIR SUL 02/2020, CH. 
851034, ELIZA BARRETO DOS SANTOS DAROZ. 

250,00 

02/04/2020 3.1.1.03.0029 
MATERIAL DE 
EXPEDIENTE 

GRAFICA DEMONER - CONFECÇÃO DE CARIMBOS 
PARA NOVA DIRETORA DO COSEMS ( CH. 851037) 

42,26 

15/04/2020 3.1.1.03.0045 
CAFÉ E 

LANCHES 

REFERENTE A CAFÉ E LANCHES EVENTOS MOINHO 
EIRELI ME, NFe 1868 COFFEE BREAK PARA ASSEMBLEIA 
DO COSEMS/ES 02/04/2020 ( CH.851040 ) 

1.000,00 

05/06/2020 3.1.1.11.0004 
DESPESAS COM 

EVENTOS 

VR PG DESPESAS COM EVENTOS CIR DESPESAS DE 
LOGISTICA PARA APOIADORA DO COSEMS, CH. 
851032. 

565,42 

11/08/2020 3.1.1.11.0004 
DESPESAS COM 

EVENTOS 

VR PG DESPESAS COM EVENTOS,APOIADORA 
ROSANIA MARIA PEREIRA LORIATO, EVENTO OFICINA 
DE IDEIAS, CH.851051 

422,33 

18/08/2020 3.1.1.03.0017 
SERVIÇOS 

PRESTADOS 
PESSOA FÍSICA 

VR SERV. PREST. PESSOA FÍSICA, PAGO A MARFIZA 
MACHADO DE NOVAES, REF. 07/2020, CH.851055. 

2.500,00 

28/09/2020 3.1.1.03.0017 
SERVIÇOS 

PRESTADOS 
PESSOA FÍSICA 

VR SERV. PREST. PESSOA FÍSICA, PAGO A MARFIZA 
MACHADO DE NOVAES, REF. 08/2020, CH. 851065. 

2.500,00 

30/09/2020 3.1.1.03.0045 
CAFÉ E 

LANCHES 

REFERENTE A CAFÉ E LANCHES SPAGUETTI COMERCIO 
DE ALIMENTOS LTDA, NFCe 40832, CH. 851062, 
Refeição dos gestores de compõem a diretoria 
executiva em reunião presencial 24/09/2020. 

519,20 

03/12/2020 3.1.1.11.0004 
DESPESAS COM 

EVENTOS 

VR PG DESPESAS COM EVENTOS JOVELINA FERREIRA 
DA SILVA AGUIAR, CH. 851083, Pequenas despesas 
Apoiadora da Região Metropolitana Sul. 

308,12 

 
 

Recomendação da MRP Auditoria 

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

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

correta provoca distorções nas suas demonstrações contábeis. 

 
 

5.12. Escrituração Contábil 

 
Elaboramos uma amostra com base no razão contábil e identificamos 

escriturações que não condizem com as referidas despesas em seu histórico. A 

seguir as escriturações que identificamos não estarem adequadas: 

 
Data Tipo Histórico Valor Comentários 

02/03/2020 
DESPESAS COM 

EVENTOS 

VR PG DESPESAS COM EVENTOS 
ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES, 
CH.851031, REUNIÃO DIRETORIA 
DO COSEMS. 

160,00 
Conforme recibo, 

despesa refere-se a 
diárias. 
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Data Tipo Histórico Valor Comentários 

07/03/2020 
DESPESAS COM 

EVENTOS 

VR PG DESPESAS COM EVENTOS 
ANDRE WILER SILVA FAGUNDES 
VITORIA NOVA VENÉCIA E 
RETORNO ( CH.851037 ) 

160,00 
Conforme recibo, 

despesa refere-se a 
diárias. 

15/07/2020 
SERVIÇOS PRESTADOS 

PESSOA FÍSICA 

VR SERV. PREST. PESSOA FÍSICA, 
PAGO A MARFIZA MACHADO DE 
NOVAES, REF. 04/2020, CH.851049. 

2.500,00 
Recibo se refere a 

06/2020. 

20/07/2020 
SERVIÇOS PRESTADOS 

PESSOA FÍSICA 

VR SERV. PREST. PESSOA FÍSICA, 
PAGO A MARFIZA MACHADO DE 
NOVAES, REF.03/2020, CH.851048. 

2.500,00 
Recibo se refere a  

05/2020. 

18/12/2020 
SERVIÇOS PRESTADOS 

PESSOA FÍSICA 

VR SERV. PREST. PESSOA FÍSICA, 
PAGO A MARFIZA MACHADO DE 
NOVAES, REF. 11/2020, CH.851103. 

2.500,00 

Recibo faz referência a 
novembro, porém já há 

um recibo em 
novembro (CH 851080) 

31/12/2020 
SERVIÇOS PRESTADOS 

PESSOA FÍSICA 
VR SERV. PREST. PESSOA FÍSICA, A 
PAGAR STANLEY MENDES FONSECA 

2.000,00 
Serviço de Pessoa 

Jurídica 

 
 

Cabe salientar que a escrituração contábil deve ser realizada com observância 

aos Princípios de Contabilidade e o nível de detalhamento da escrituração 

contábil deve estar alinhado às necessidades de informação de seus usuários. De 

acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, a escrituração contábil deve 

ser executada: 

 
 em idioma e em moeda corrente nacionais; 

 em forma contábil; 

 em ordem cronológica de dia, mês e ano; 

 com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou 

emendas; e 

 com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, 

em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. 

 
Adicionalmente, deve conter, no mínimo: 

 
 data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil ocorreu; 

 conta devedora; 

 conta credora; 

 histórico que represente a essência econômica da transação ou o código 

de histórico padronizado, neste caso baseado em tabela auxiliar inclusa 

em livro próprio; 
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 valor do registro contábil; 

 informação que permita identificar, de forma unívoca, todos os registros 

que integram um mesmo lançamento contábil. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao Conselho envidar esforços para regularizar a situação 

descrita. 

 
 

5.13.    Ausência de documentação comprobatória 

 
Verificamos que a despesa a seguir não estava suportada por documentação 

fiscal ou documentação comprobatório: 

 
Data Conta Descrição Histórico Valor 

21/12/2020 3.1.1.03.0027 TELEFONE 
VR TELEFONE, PAGO A VIVO FIXO 

NACIONAL 12/2020 
562,29 

 
 

Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos que todas as despesas tenham suas documentações 

comprobatórias, sejam elas documentos fiscais ou outros que estejam previstos nas 

normas e procedimentos da empresa. 

 
Comentários da administração: 

 
Vamos solicitar uma segunda via da conta de telefone vencida em 12/2020. 

 
 

5.14. Contabilização Serviços de Auditoria 

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

foram contabilizadas. 
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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: 

 
No reconhecimento da receita do CONASEMS e da despesa com Auditoria: 

D  -  Contas a Receber                      9.500,00 (AC) 
D  -  Despesa com Auditoria             500,00 (Resultado) 
C  -  Receita Repasse Portaria 220   10.000,00 (Resultado) 

 
 

No recebimento do recurso do CONASEMS: 

D -  Banco                        9.500,00 (AC) 
C -  Contas a Receber   9.500,00 (AC) 

 
 
 

5.15. Contabilização Licença de Uso do Zoom 

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

o valor não foi registrado na contabilidade. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos que a licença adquirida através do CONASEMS seja registrada. 

Sugerimos os seguintes lançamentos: 

 
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) 
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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) 

 
 

5.16. Código FPAS 

 
Verificamos que o COSEMS/ES está utilizando o código FPAS 515 com a alíquota 

de terceiros de 2,5%. De acordo com a Solução de Consulta COSIT da Receita 

Federal do Brasil 02/2019, as Entidades com o CNAE 94.30-8-00 (atividades de 

associações de defesa de direitos sociais) devem ser enquadrada no código FPAS 

515 e recolher as contribuições sociais destinadas a terceiros com a alíquota 5,8%. 

 
Adicionalmente, identificamos divergência entre o FAP informado na GFIP, 

quando comparado com FapWeb retirado do sítio eletrônico Dataprev, conforme 

demonstramos abaixo: 

 
Descrição GFIP FapWeb Divergência 

FAP 1,00 0,50 0,50 

 
 

Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao COSEMS/ES analisar o referido assunto, bem como apurar e 

ajustar eventuais efeitos que podem ser ocasionados em virtude da regularização 

do código FPAS. 

 
Comentários da administração:  

 
Código do FPAS foi providenciado a correção. 
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5.17. PIS sobre a folha 

 
Verificamos que o COSEMS/ES não faz o recolhimento do PIS sobre a folha de 

pagamento, de 1% ao mês. O PIS sobre a folha de pagamento é uma obrigação 

tributária principal devida por todas as entidades sem fins lucrativos, classificadas 

como Isentas, Imunes ou Dispensadas, e calculado sobre a folha de pagamento 

de salários, à alíquota de 1%.  

 
Entende-se por folha de salários mensal, o total dos rendimentos do trabalho 

assalariado de qualquer natureza, tais como salários, gratificações, comissões, 

adicional de função, ajuda de custo, aviso prévio trabalhado, adicional de férias, 

quinquênio, adicional noturno, hora extra, 13° salário e repouso semanal 

remunerado. Não integram a base de cálculo: o salário-família; o aviso prévio 

indenizado; o vale transporte; o FGTS pago diretamente ao empregado na 

rescisão contratual; a indenização por dispensa, desde que dentro dos limites 

legais. 

 
O seu recolhimento deverá ocorrer até o dia 25 do mês subsequente ao fato 

gerador, sendo antecipado o recolhimento caso esta data não seja dia útil. O 

DARF será preenchido com código de receita 8301. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/ES que faça o recolhimento do PIS sobre a Folha, 

bem como fazer o provisionamento contábil. 

 
Comentários da administração:  
 

Pis sobre a folha está sendo recolhido a partir de 01/2021. 
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5.18. Pagamento de multas e juros 

 
Constatamos pagamentos de multas e juros, conforme exemplos a seguir 

relacionados: 

 
Descrição Competência Juros Valor Total 

GPS 08/2020 140,28 981,85 

FGTS 08/2020 11,30 216,71 

 
 

Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao Conselho revisar seus controles internos para mitigar os riscos 

de pagamentos de multas e juros de suas obrigações com encargos sociais e 

previdenciários. 

 
Comentários da administração: 

 

Referente essas multas e juros ref. encargos 08/2020 foram devido aos bancos não estarem 

recebendo pagamentos nesse período devido a Pandemia. 

  
 

5.19. Orçamento 

 
Verificamos que o COSEMS/ES não possui 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.  

 
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, pois o demonstrativo será 

composto por todas as receitas e todos os gastos projetados. 
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Recomendação da MRP Auditoria 

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

orçamento. 

 
 

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

 
Chamamos a atenção para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, lei 

sancionada em agosto de 2018 que entrou em vigor em setembro de 2020, estipula 

uma série de obrigações para empresas e organizações sobre coleta, 

armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais. 

 
Com a LGPD, o Brasil entra para o rol de centenas de países que possuem lei 

específica para a proteção de dados pessoais. A lei prevê multas e penalidades 

consideráveis no caso de não cumprimento dos requisitos impostos na lei. 

 
A entidade do Terceiro Setor precisa se atentar para atender o que dispõe a Lei n° 

13.709/2018, com destaque para: 

 Due Diligence sobre os dados pessoais (identificação de dados pessoais, 

sensíveis, públicos, seja em meios físicos ou digitais); 

 Controle de consentimento e anonimização; 

 Gestão de banco de dados (acesso, confirmação, consentimento, 

portabilidade, etc.); 

 Segurança dos dados (proteger os dados não autorizados e de situações 

acidentais ou ilícitas); 

 Gestão do término do tratamento (adotar medidas necessárias para 

eliminar os dados). 

 
A entidade que não atender a referida lei fica sujeita às seguintes sanções 

administrativas: 
 

 advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 

corretivas; 
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 multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa 

jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último 

exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 

(cinquenta milhões de reais) por infração; 

 multas diárias; 

 publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a 

sua ocorrência;  

 bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua 

regularização; 

 eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração; 

 suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere 

a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual 

período, até a regularização da atividade de tratamento pelo 

controlador; 

 suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a 

que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, 

prorrogável por igual período; 

 proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a 

tratamento de dados. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomenda-se a implementação de normativos internos para atender a LGPD. A 

implementação é fundamental para assegurar que toda a organização esteja em 

conformidade com os seus princípios e valores, respaldados por leis, normativos e 

políticas internas. 
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5.21. Programa de Integridade 

 
O COSEMS/ES 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. 
 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/ES 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. 

 
 

5.22. Implementar uma Política de Segurança da Informação 

 
Recomendamos ao COSEMS/ES implementar uma Política de Segurança da 

Informação por meio de um conjunto de normas e procedimentos para proteger 

seus dados, especialmente aqueles confidenciais. 
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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:  

 
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. 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao Conselho 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 COSEMS/ES.  

 
 

5.23. Apresentação das Demonstrações Contábeis - CPC 26 (R1) 

 
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/ES, 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. 
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Essas informações, juntamente com outras informações constantes das notas 

explicativas, ajudam os usuários das demonstrações contábeis a prever os futuros 

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/ES apresentar o conjunto 

completo das suas demonstrações contábeis na data-base de 31 de dezembro 

de 2020: 

 
 Balanço patrimonial ao final do período; 

 Demonstração do resultado do período; 

 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. 

 
 

5.24. Eventos subsequentes – COVID-19 

 
O COSEMS/ES 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 

exercício iniciado em 01 de janeiro de 2021. 
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6.  CONCLUSÃO 

 

O COSEMS/ES 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 5, não chegou ao nosso conhecimento qualquer 

outro assunto, além daqueles mencionados no presente relatório. 
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MISSÃO: 
O COSEMS/ES tem por finalidade o fortalecimento e autonomia da Gestão Municipal de Saúde 

 

 

VISÃO: 
Ser instituição de modelo por sua simplória organização e funcionamento, sendo interlocutor e colaborador dos Gestores Municipais nas Políticas 
de Saúde e Sistemas de Saúde do Estado do Espirito Santo. 

 

 

VALORES: 
Respeito e dedicação com ética, transparência, comprometimento, qualidade e solidariedade. 
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Breve histórico do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (COSEMS/ES) 

 
O primeiro encontro de Secretários de Saúde do Estado foi realizado na cidade de Vitória nos dias 11, 12 e 13 de junho de 1987, sendo nesta 
data definida uma Comissão Executiva, com representatividade regional, para elaborar o processo de implantação do Colegiado no Estado do 
Espírito Santo. 

 

A primeira reunião ordinária com os representantes municipais foi em 19 de setembro de 1987, no município de Alegre Região Sul do Espírito 
Santo. Nesta data foi aprovado o 1º Estatuto Social do COSEMS/ES. 

 

Ao longo do tempo, passadas várias diretorias e sempre com uma grande luta de sobrevivência, o Colegiado vem evoluindo no seu tempo. Ainda 
há muito que conquistar, mas o COSEMS/ES está sempre buscando o fortalecimento das gestões municipais. 

 

Localizado em um espaço cedido pela (PMV) Prefeitura de Vitória Capital do Estado do Espírito Santo, o Colegiado, mesmo com a força de 
trabalho reduzida, mantém uma organização dos atendimentos administrativos exigidos. 

 

O COSEMS/ES vem se consolidando com uma diretoria que se preocupa com a garantia à saúde da população e com o trabalho realizado pelos 
gestores em seu território. 

 

Em 2018, com o apoio do CONASEMS, pela primeira vez foi implantado o Projeto Apoiadores. Inicialmente, com apenas dois apoiadores, mas 
fazendo a interlocução com as quatro regiões de saúde, apoiando os gestores municipais. Há também as Câmaras Temáticas, sendo os 
participantes técnicos das gestões municipais. 
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No início deste ano, no momento de “Acolhimento dos Gestores Municipais”, uma das pautas foi um momento para realizar o planejamento 
estratégico do COSEMS/ES, levantando as necessidades de cada região de saúde. 

 

Foi elaborado um planejamento, dentro das necessidades e possibilidades de realizações. O Colegiado ainda tem um orçamento simplório, que 
ainda não permite buscar grandes conquistas, mas sempre com a esperança de um dia alcançar os objetivos almejados. 

 

“Não desistir, nem desanimar da luta. Tenho certeza de que se lutássemos só por nós, já teríamos desistido por desânimo, frouxidão e estafa 
física, mental e moral. O que nos mantem alertas, de pé e em estado permanente de luta, é o peso de ter a consciência de que lutamos por nós, 
e solidariamente, pelos muitos que ainda ou não sabem ou não podem lutar, desta e de gerações futuras”. 

 

Gilson Carvalho 
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JURÍDICA 

ASSESSORIA 
CONTÁBIL 

ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO 
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                                                                         PROGRAMAÇÃO ANUAL 2022  

DIRETRIZ 1 – FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
OBJETIVO AÇOES METAS RESPONSÁVEIS RECURSOS PRAZO 

 
 
 
Fortalecer o entendimento 
dos gestores municipais da 
importância da Atenção 
Básica como ordenadora da 
Rede de Atenção à Saúde 

Realização de um 
debate sobre a AB 
 

01 Mesa no Congresso 
Estadual/ES 

Coordenadora de 
CT/AB e Apoiadores 

Local, material gráfico 
e visual 

1º Semestre de 2022 

Elaboração de uma 
apresentação Visual 
Padrão sobre a Atenção 
Básica. 
 

Apresentar nas 4 
regiões de saúde CIR’s 

CT/AB e Apoiadores NOTEBOOK Março a dezembro de 
2022 

Realização de 01 
Oficina para apresentar 
o diagnóstico da AB na 
região e seus desafios. 
 

01 Oficina nas 04 CIR’s Convite a 
Coordenadora Estadual 
da AB 
CT/AB/COSEMS/ES 

Material audiovisual, 
notebook e pendrive 

Março a dezembro de 
2022 

DIRETRIZ 2 – FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
OBJETIVO AÇÕES METAS RESPONSÁVEIS RECURSOS PRAZO 

Implementar a Integração 
VS e AB 

Fórum 01 Fórum por Região 
de Saúde – 04 CIR’s 
 

Coordenador da CT/VS 
e membros 
Apoiadoras SESA – 
Convite 
 

Notebook e Power 
Ponte  

Junho a dezembro de 
2022 

DIRETRIZ 3 – FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 
OBJETIVO AÇÕES METAS  RESPONSÁVEIS RECURSOS PRAZO 
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Fortalecer a articulação 
SESA/COSEMS/ES para 
estruturação da AF 

Reunião para 
implementar GT/AF 
Bipartite para 
elaboração de 
Estratégias 
fortalecendo a AF 
 

01 GT normatizado Coordenadora da 
AF/COSEMS/ES 

Espaço físico Fevereiro de 2022 

Diagnóstico de 
desabastecimento  

02 Diagnósticos Técnicos COSEMS/ES Formulário FORMSUS Maio de 2022 a 
dezembro de 2022 

DIRETRIZ 4 – FORTALECIMENTO DAS 04 REGIÕES DE SAÚDE/ES 
OBJETIVO AÇÕES METAS RESPONSÁVEIS RECURSOS PRAZO 

Curso Ser Gestor – 
CONASEMS/COSEMS-ES  

Produção de material 
didático. 
Elaborar cronograma 
do curso. 

Monitorar e Avaliar o 
processo 
 

COSEMS/ES 
Apoio 
Institucional 

Material didático 
Apoio 
Logístico se necessário. 

Julho a dezembro de 
2022  

Oficina de Apoio ao 
Gestor 

01 Encontro 01 Encontro com 78 
gestores 

Material áudio visual Agosto de 2022 

DIRETRIZ 5 – FORTALECIMENTO DA FORÇA DE TRABALHO 
OBJETIVO AÇÕES METAS REPONSÁVEIS RECURSOS PRAZO 

Integração do 
Administrativo COSEMS/ES 
e Apoio/CONASEMS 
 

Planejamento unificado 
Apoio/COSEMS 
Alinhamento das 
atividades de formação 
do Apoio com as CT do 
COSEMS/ES 
Elaborar calendário de 
reuniões em conjunto 
Apoio e CT’s. 

Alinhamento de 
formação HAOC  
Planejamento 
Integrado Reuniões 
Mensais 

COSEMS/ES e Apoio  
Convidados 

Espaço Físico  
Notebook 
Data Show 

Fevereiro a dezembro 
de 2022  

DIRETRIZ 6 – PRIORIDADES DE EVENTOS COSEMS/ES 
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OBJETIVO AÇÕES METAS REPONSÁVEIS RECURSOS PRAZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integração dos membros 
do COSEMS/ES Apoiadores 
e outros. Fortalecendo os 
Gestores e Técnicos 
Municipais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assembleia Geral 
Ordinária COSEMS/ES 
Reuniões Diretoria 
Executiva 
Congresso Estadual de 
Secretários Municipais 
de Saúde 
Mostra ES Aqui tem SUS 
Reunião Conselho 
Fiscal  

11 Assembleias 
01 Congresso 
01 Mostra 
16 Trabalhos 
03 Reuniões 

COSEMS/ES  
Diretoria Executiva  
Câmaras Técnicas 

Espaço Físico 
Material audiovisual 
Coffee Break 

Fevereiro a dezembro 
a 2022 

     

Seminário sobre 
Fortalecimento do SUS 

02 Regiões  
01 Seminário para duas 
regiões de Saúde. 

COSEMS e Assessoria Espaço Físico  
Material Gráfico 
Notebook 
Logística 
Hospedagem 

Abril a dezembro de 
2022 

Fórum sobre 
financiamento do SUS 

01 Fórum COSEMS e Assessoria Espaço Físico 
Material Gráfico 
Material Audiovisual 
Logística 
 

Julho de 2022 
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Diretriz 7  - Apoio Institucional COSEMS/ES 
Objetivo Manter 
Intercâmbio com outros 
COSEMS e outras 
Instituições 

Participar da Rede 
Colaborativa do 
CONASEMS/COSEMS, 
junto as demandas 
Técnico -politicas, como 
discussão das politicas 
publicas de saúde. 

Metas:  
Encontros  
Reuniões 
Debate 

Responsáveis Diretoria 
Executiva Ampliada 
Apoiadores Institucionais 

Logística e suporte 
necessário. 

Fevereiro/dezembro 2022 

 

 
 
Integração dos membros 
do COSEMS/ES Apoiadores 
e outros. Fortalecendo os 
Gestores e Técnicos 
Municipais. 
 
 

Fórum de Assistência 
Farmacêutica 

01 Fórum Equipe COSEMS e 
Convidados 

Espaço Físico 
Material Gráfico 
Material Audiovisual 
Coffee Break 
Hospedagem 
 

Maio de 2022 

Reunião CIR 01 Reunião mensal 
para as 03 Regiões de 
Saúde 

COSEMS/ES e 
Apoiadores 

Logística 
Hospedagem 
Alimentação 
Coffee Break 
 

Fevereiro a dezembro 
de 2022 

Acolhimento dos Novos 
Gestores 

01 Encontro COSEMS e Apoiadores Logística 
Hospedagem 
Alimentação 
Coffee Break 
 

Março de 2022 



                                                            

 

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, realizou-se a 5ª Assembleia 1 
Geral Ordinária do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo-2 
COSEMS/ES – às 08:00 horas, em formato virtual atendendo as normas sanitárias 3 
estaduais. A 1ª Vice Presidente do COSEMS/ES e Secretária de Jerônimo Monteiro Sr.ª 4 
Sandra Lupim Santos após saudar a todos os presentes explica que por uma agenda 5 
externa a Presidente Cátia não pode participar deste primeiro momento. Após a mesma 6 
diz a todos que estamos passando por um momento extremamente delicado, mas 7 
parabeniza a todos os Secretários pelo empenho nas campanhas de vacinação que é 8 
emocionante ver os mutirões de vacina que estimula todos que façam o mesmo com o 9 
empenho e dedicação que os munícipes merecem! Após Sandra para a palavra para 10 
Secretária Executiva Srª Marfiza que após saudar a todos pede que os novos gestores se 11 
apresentem Fausto Covre Santa Teresa, Daniel Bissoli Conceição da Barra, Enelzabeth 12 
Iglesias Brito (Neuza) Itaguaçu e Graceli Estevão Silva Marfiza parabeniza a todos e diz 13 
que o COSEMS/ES é uma ferramenta de ajuda mútua para os 78 municípios e hoje 14 
contamos com duas Apoiadoras Regionais  Srª Jovelina Regiões Sul e Metropolitana e  15 
Srª Rosania Regiões Central/Norte um Técnico te TI Sr. Stanley e Assessora de 16 
Comunicação Srtª Karolina Bissoli que estão à disposição para qualquer necessidade dos 17 
municípios e deseja a todos uma excelente gestão. Após Marfiza passa o ponto de pauta 18 
Resolução CIB 40 Marfiza passa a palavra para Sheila Zambon Membro da CT de 19 
Assistência Farmacêutica do COSEMS/ES para dar seu parecer sobre a Portaria 40 que 20 
diz que essa portaria foi discutida tardiamente mas fizeram algumas observações  21 
enquanto a Técnica da SESA que vai apresentar a portaria Marfiza passa a palavra para 22 
Henrique Secretário de São Mateus que fala sobre a aplicação de vacina com pessoas de 23 
40 anos e diz que foi feito um estudo no município e já aviam alcançado as metas de 24 
vacinação das outras faixas etárias  e estavam com um excedente de vacina não foi para 25 
fazer média foi apenas um excedente e não podiam desperdiçar por isso adiantaram a 26 
faixa etária. Marise Secretária de Venda Nova do Imigrante diz que infelizmente causou 27 
um enorme transtorno nos outros municípios e Sandra diz que conversou a respeito com 28 
Drª Ignez Ministério Público e que a mesma diz que realmente com excedente devemos 29 
avançar a faixa etária. Marcio Secretário de Muqui concorda em ser mantido o formato 30 
atual para todos evitando transtornos. Após a Presidente Cátia retorna à Assembleia 31 
saudando a todos e agradecendo a Sandra pela condução até o momento e aproveita 32 
para dizer que infelizmente a imprensa não perdoa estes fatos que acaba gerando um 33 
grande mal-entendido e que não tem estoque de vacina como a imprensa diz! E Marcio 34 
Secretário de Muqui diz que em conversa com o Ministério Publico alegou ao mesmo que 35 
o sistema é falho que acaba gerando este constrangimento aos municípios e diz que não 36 
estamos estocando vacina que a intenção é que todos os capixabas recebam a vacina 37 
conforme o MS manda! Após Cátia agradece a presença do Secretário Estadual Dr Nésio 38 
e pergunta que alguém tem algum questionamento e Marcio Secretário de Muqui diz não 39 
se sentir seguro com a alteração da faixa etária sem o respaldo da SESA ou MS e 40 
gostaria de uma portaria para dar este respaldo. Sandra 1ª Vice Presidente diz que este é 41 
um questionamento feito sempre pelo MP e não temos respaldos dos órgãos cabíveis. O 42 
Secretário de Mantenópolis Hidelbrando também se sente pressionada tento que está 43 
promovendo um dia D de vacinação para aplacar seus munícipes. A Secretária Executiva 44 
do COSEMS/ES Srª Marfiza convida os membros do Conselho Fiscal do COSEMS/ES 45 
para apresentar a avaliação dos relatórios ficais e de atividades do 1º Quadrimestre do 46 
ano de 2021 sendo os Membros do Conselho Fiscal:  Marise Vilela Secretária de Venda 47 
Nova do Imigrante, Michel Bertolo Secretário de Colatina e Vinícius Gobbo Secretário de 48 



                                                            

 

Baixo Guandu e Contador Marcelo Siqueira, após a avaliação do Conselho Fiscal fica 49 
aprovada a prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2021 desta forma apresentada na 50 
Assembleia de hoje. Após Marfiza passa a palavra para Srª Solange que faz a 51 
apresentação sobre PORTARIA GM/MS Nº 3.712/2020.Ações integradas para 52 
rastreamento, detecção precoce e controle do câncer no SUS. Institui, em caráter 53 
excepcional, incentivo financeiro federal de custeio para o fortalecimento do acesso às 54 
ações integradas para rastreamento, detecção precoce e controle do câncer no Sistema 55 
Único de Saúde. A utilização do incentivo financeiro de que trata esta Portaria está 56 
condicionada ao envio, pelos Estados, da programação das ações nos territórios, sendo o 57 
planejamento enviado ao MS em 30/04/2021. O Estado e os municípios deverão 58 
demonstrar a aplicação dos recursos financeiros recebidos conforme determinado na 59 
pactuação em CIB/CIR por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG) e sua respectiva 60 
aprovação pelo Conselho de Saúde local (Aprovamos em CT e CIB maio/2021) → CT e 61 
CIR junho/2021.A distribuição de recuso será de R$ 3.192.307,69 para ações de 62 
rastreamento e detecção precoce do câncer de mama e R$ 3.086.262,47 para o câncer 63 
de colo de útero.Repasse aos municípios: de acordo com o número de mulheres elegíveis 64 
para o rastreamento (per capita). RASTREAMENTO DO CÂNCER: POPULAÇÃO FEMININA 65 
SUS DEPENDENTE: CA câncer de mama entre 50 a 69 por Região de Saúde Região 66 
Central/Norte 79.624, Região Metropolitana 170.782 e Região Sul 62.768. CA Câncer de colo de 67 
útero Região Central/Norte 766.235, Região Metropolitana 427.272 Região Sul 133.188. Pensando 68 
nas ações a serem desenvolvidas para estas questões realizar ações educativas de forma 69 
individual e em grupo (quando possível) com objetivo de informar sobre hábitos de vida para 70 
promoção da saúde e prevenção dos cânceres, tais como boas alimentações, atividade física, 71 
redução do consumo de álcool voltada para médicos e enfermeiros. Fazer busca ativa destas 72 
mulheres com a ajuda dos Agentes comunitários marcaçõa de consultas em horarios alternativos 73 
e realização de capanha para grupos mais vulneraveis. Apos Marfiza abre para questionamentos 74 
Marcio Secretário de Muqui questiona a divercidade entre os municipios principalmente os que 75 
ainda ultiliza recursos da PPI e pede um olhar mais atentendo da Secretária Estadual para que 76 
não se percam junto aos prestadores de serviços precisa ser bem amarada entre os entes a 77 
Secretária de Vitória Thais diz que precisa aumentar a quantidade de mamografias para Capital 78 
pois não consegue atender ao grande fluxoApos Sandra 1ª Vice Presidente para a palavra para 79 
Maria Jose que vai falar sobre Nota Técnica n° 319/2020 80 
Migração dos medicamentos de Hepatites Virais  81 
CEAF X CESAF. Altera a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, para 82 
dispor sobre o Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais e a 83 
Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, para incluir os medicamentos 84 
do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais no 85 
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica. Art. 287 - C. A definição e o 86 
detalhamento de fluxos de programação e distribuição de medicamentos, bem como o 87 
cronograma de implementação do modelo de acesso, serão pactuados no âmbito da 88 
CIT, por meio de ato normativo específico." (NR) Em 25 de julho de 2019, na 6ª Reunião 89 
Ordinária da Comissão Intergestores Triparte (CIT), foi pactuada, entre o Ministério da 90 
Saúde, estados e municípios, a mudança dos medicamentos para hepatites virais do 91 
elenco Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf) para o elenco 92 
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (Cesaf). Foram definidas as 93 
normativas referentes ao processo de transferência e ao novo modelo de acesso aos 94 
medicamentos. Ressalta-se que caberá aos estados e municípios estabelecer a 95 
operacionalização dessas normativas em seus territórios, de acordo com sua organização 96 
local. O objetivo maior dessa pactuação é tornar o modelo de dispensação dos 97 



                                                            

 

medicamentos de hepatites virais mais flexível, dinâmico e descentralizado, ficando mais 98 
fácil o acesso da população. Com isso, pretende-se reduzir a taxa de abandono ao 99 
tratamento, agravos e mortalidade por essas doenças. Após Marfiza Passa a palavra para 100 
a representante da CT de Assistência Farmacêutica do COSEMS/ES que recomenda a 101 
não pactuação sem antes passar pela CT de Assistência Farmacêutica do COSEMS/ES 102 
solicitação aceita por todos a reunião da CT de Assistência Farmacêutica está marcada 103 
para dia 16/06/2021 para analise desta portaria e após feita a analisa em conjunto passar 104 
em assembleia para depois pactuar em assembleia. Apos Elisa Secretária de Itapemirim 105 
faz uma pergunta direcionada ao Secretário Estadual sobre a volta dos servidores que se 106 
encontram em homeofficer principalmente as lactantes o Secretário Estadual diz que após 107 
a vacinação é seguro a volta das mesmas ao seu posto de trabalho. A Secretária de 108 
Vitória Thais pergunta sobre os efeitos colaterais de algumas vacinas o Secretário passa 109 
a palavra para o Subsecretário Reblin parabeniza a todos os secretários pelo empenho na 110 
campanha de vacinação do COVID-19 quanto a vacina da Pfizer SESA está elaborando 111 
uma nota técnica para esclarecer os possíveis efeitos colaterais Roberta Secretária de 112 
Cariacica diz que alguns usuários chegam nas unidades exigindo a vacina que quer tomar 113 
com laudo médico e pede que esta nota seja feita o mais rápido possível o Secretário 114 
Estadual diz que infelizmente ainda temos médicos que estão indicando Cloroquina. 115 
Marise Secretária de Venda Nova diz que precisa de uma instrução para mudança de 116 
faixa etária Daniela Imunização diz que a SESA faz o repasse de vacina de acordo com a 117 
população do município nem a mais nem a menos todos com base no IBGE e SISPNI. 118 
Saulo Secretário de Linhares diz que fez por conta própria um Raio - X com todo 119 
levantamento vacinal de seu município que tem ajudado muito com o excedente de vacina 120 
sabendo exatamente qual população deve vacinar com o excedente ou qual vai rastrear 121 
para tomar a segunda dose. Graceli Secretária de Atílio Vivacqua diz que infelizmente 122 
aconteceu um caso atípico no município em que a pessoa tomou a 1ª dose de vacina 123 
AstraZeneca e na 2º dose tomou CoronaVac e a família está exigindo uma segunda dose 124 
de AstraZeneca Daniela Imunização diz esse caso já foi encerrado e a família foi 125 
orientada pela SESA não havendo a necessidade de se tomar uma 3ª dose de vacina. O 126 
Secretário Estadual diz que o Estado está esperando 60.000,00 mil doses de vacina ainda 127 
para esta semana e 100,000,00 doses para o mês de julho que já estão pensando em 128 
horários alternativos pois a grande população trabalha e precisa ser vacina em horários 129 
especiais. O Subsecretário Reblin lembra a todos que devemos continuar com a testagem 130 
em massa e volta a parabenizar todos os Secretários pelo empenho em suas campanhas! 131 
A Srª Marfiza Secretária Executiva do COSEMS/ES passa a palavra para Sandra 1ª Vice 132 
Presidente do COSEMS/ES para o encerramento da Assembleia que agradece a todos e 133 
diz que este Colegiado é nosso espaço de aprendizado e que juntos somos mais fortes. E 134 
sem, mas nada a declarar deu-se por encerrada a assembleia do COSEMS/ES e eu, 135 
Marfiza Machado de Novaes Secretária Executiva do COSEMS/ES, lavrei a presente ata 136 
que após lida e aprovada será subscrita.  137 
 138 

  139 
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Colegiado de Secretárias Municipais de Saúde do Espírito Santo – 
COSEMS/ES. 
 
 
                                                                                                                                            
Parecer do Conselho Fiscal do Colegiado de Secretários Municipais de 
Saúde do Espírito Santo – COSEMS/ES. 
  

O Conselho Fiscal do Colegiado de Secretários Municipais do Espírito Santo – 
COSEMS/ES, reuniu-se na sala de reuniões do COSEMS/ES a Rua Maria de 
Lourdes Garcia,747, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, no dia 09 de abril às 
08horas, tendo como pauta analisar e avaliar o relatório de Auditoria dos 
controles internos – 31 de dezembro de 2020, período de janeiro a dezembro de 
2020. Apresentando o demonstrativo contábil e financeiro e balancete 
patrimonial e documentação comprobatória. A análise feita pelos Conselheiros 
presentes com a presença do Contador para esclarecimento de todo processo, 
acatando todas as observações pontuadas pela auditoria e ciente dos acertos a 
serem efetuados. 

Opinamos, assim apresentação do relatório em Assembleia Geral do 09 de abril 
de 2021 as 11h. 

 

Vitória/ES. 09 de abril de 2021. 

                                                                 
   Henrique Luis Follador                                      Vanessa Leocádio Adami              

     1º Conselheiro                                                      2º Conselheiro 
 
 
 
                                               Sigrid Stuhr                                                        
                                             3º Conselheiro       



Ofício nº 0381/2021 – CONASEMS 

Brasília,01/09/2021. 

A Senhora 

Cátia Cristina Vieira Lisboa 

Presidente do COSEMS/ES 

Rua Maria de Lourdes Garcia, 474 - Ilha de Santa Maria. Vitória/ES 

CEP: 29051-250 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0033/2021. 

Prezada Senhora, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0033/2021 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 










