
 

 

 

 

Oficio nº 66/2021/COSEMS-GO                          Goiânia, 21 de Maio de 2021. 

 

Ilmo Senhor  

WILAMES FREIRE BEZERRA 

Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS 

Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo B, Sala 144 - CEP: 70058-900 Brasília - DF 

 

Prezado Senhor, 

 

Assunto: Prestação de Contas do COSEMS/GO 1º Quadrimestre de 2021 

 

 

Com os cordiais cumprimentos, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás 

– COSEMS/GO encaminha a prestação de contas referentes ao 1º Quadrimestre de 2021.  

Sendo assim segue anexo a este os seguintes documentos relacionados abaixo; 

 

✓ Parecer do Conselho Fiscal – Referente ao 1º Quadrimestre de 2021. 

✓ Extratos da Conta Corrente AG. 3689-7 Cc. 7209-5  

✓ Extratos da Conta Investimento AG. 3689-7 Cc. 7209-5  

✓ Extratos da Conta Corrente AG. 3689-7 Cc. 41447-6  

✓ Extratos da Conta Corrente AG. 3689-7 Cc. 41447-6  

✓ Anexo I Relatório Sintético da Movimentação Financeira. 

✓ Anexo II da Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de 

Representação Institucional. 

✓ Planejamento Anual de 2021. 

✓ Planejamento 1º Quadrimestre de 2021. 

✓ Relatório de Atividades do 1º Quadrimestre de 2021.  

✓ Ata de Prestação de Contas Conselho Fiscal - 1º Quadrimestre de 2021 

 

Atenciosamente, 

 

 



 

 

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE ATIVIDADES COSEMS  

PERÍODO JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL  2021 

 

1 - Assembleia Extraordinária COSEMS Goiás - Janeiro  

 

O COSEMS Goiás realizou no dia 19 de janeiro 

sua primeira Assembleia Extraordinária de 2021, 

com foco na discussão do Plano de Vacinação 

contra COVID-19 em Goiás. Além disso, 

também foram abordados: Acolhimento Novos 

Gestores Municipais de Saúde 2021; 

Apresentação dos Apoiadores COSEMS; 

Preenchimento do link Formsus cadastro 

COSEMS: Programa Mais Médicos Pelo Brasil: 

atualização dos dados do gestor no SGP;  

 

2 - Assinatura Termo Cooperação FGM e COSEMS Goiás 

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de 

Goiás e a Federação Goiana dos Municípios (FGM), reuniram-

se na manhã desta terça-feira, 19, para reforçar a parceria entre 

as duas entidades. As instituições assinaram o Termo de 

Cooperação entre COSEMS Goiás e FGM, com o objetivo de 

promover a capacitação de gestores municipais, prefeitos e 

secretários de saúde e fortalecer os espaços de discussão como a 

Assembleia COSEMS, Câmaras Técnicas, CIR, CIB dentre 

outros.  

 

 



 

 

3 - Acolhimento de Gestores Macrorregião Nordeste   

 

O Acolhimento de Gestores COSEMS 

Goiás 2021 foi realizado de 26 de 

janeiro até 8 de fevereiro. Gestores da 

macrorregião Nordeste participaram 

no dia 26 de janeiro,, em Brasília do 

encontrou que contou também com 

@conasems, @saudegoias, 

@fgm_go, Conselho Estadual de 

Saúde de Goiás e o deputado estadual @coroneladailton, representando a @assembleiago.  

 

4 - Acolhimento de Gestores Macrorregião Centro Norte 

   

 

A Atenção Primária à Saúde foi um dos temas destaque do segundo dia do Acolhimento de 

Gestores 2021, realizado na macrorregião Centro Norte, no município de Ceres, na última quinta-

feira, 26 de janeiro. O evento contou com a participação do presidente da FGM, José de Sousa 

Cunha, que vem acompanhando, ao lado do COSEMS Goiás, o Acolhimento de Gestores 2021. 

Também estiveram presentes o presidente do Conselho Estadual de Saúde de Goiás, Venerando 

Lemes de Jesus, do Deputado Estadual Coronel Adailton, além da Diretoria e dos assessores 

técnicos do COSEMS Goiás e as Apoiadoras da macrorregião. 

 

https://www.instagram.com/conasems/
https://www.instagram.com/saudegoias/
https://www.instagram.com/fgm_go/
https://www.instagram.com/coroneladailton/
https://www.instagram.com/assembleiago/


 

 

5 -  Acolhimento de Gestores Macrorregião Centro-Sudeste  

 

Secretários de Saúde da macrorregião 

Centro Sudeste participaram nesta terça-

feira (2 de fevereiro), em Caldas Novas, de 

mais uma reunião de Acolhimento 

promovida pelo COSEMS Goiás em 

parceria com a @saudegoiás. 

  

 

6 - Acolhimento de Gestores Macrorregião Sudoeste 

 

Fortalecer as macrorregiões de saúde para pensar coletivamente as políticas públicas e os projetos, 

com o olhar voltado para a região. Foi essa a principal mensagem destinada aos gestores 

municipais de saúde que participaram nesta quinta-feira (4 de fevereiro), em Rio Verde, do 

Acolhimento de Gestores COSEMS Goiás 2021, na macrorregião Sudoeste. 

  

 

 

 

 

https://www.instagram.com/saudegoia/


 

 

7  - Acolhimento de Gestores Macrorregião Centro-Oeste 

 

Chegamos ao fim da nossa jornada pelas cinco macrorregiões de saúde em Goiás! Gestores da 

macrorregião Centro Oeste participaram nesta segunda-feira (8 de fevereiro), do último encontro 

de Acolhimento de Gestores COSEMS Goiás! 

O COSEMS agradece imensamente aos 143 gestores e gestoras que puderam participar conosco, 

além de técnicos das Regionais de Saúde e os nossos parceiros nessa empreitada: @saudegoias, 

@fgm_go, @coroneladailton e @conselhoestadualsaudego. 

 

8 - Convocação Eleições COSEMS Goiás  

O COSEMS Goiás, através de sua Presidente, Sra. 

Veronica Savatin Wotrich, em consonância com o 

estabelecido pelo Estatuto Social do COSEMS/GO em 

seu Art. 24, inciso IV, convoca todos os associados para 

participação no processo de Eleição da Diretoria 

Executiva, Conselho Fiscal, Representantes no 

CONARES e no Conselho Estadual de Saúde para o 

Biênio 2021/2023, no dia 1 de março, em formato online. 

Conforme previsto no Estatuto do COSEMS/GO em seu Art. 5, inciso I, podem votar e serem 

votados os associados efetivos, desde que em dia com suas obrigações para com o Conselho. 

 

 

https://www.instagram.com/saudegoias/
https://www.instagram.com/fgm_go/
https://www.instagram.com/coroneladailton/
https://www.instagram.com/conselhoestadualsaudego/


 

 

9 - Assembleia Extraordinária COSEMS Goiás  

 

 O COSEMS Goiás realiza nesta sexta-feira (26), às 17h 

pela plataforma ZOOM, Assembleia Extraordinária para 

discutir os trâmites da Campanha Nacional de Vacinação 

contra COVID-19 em Goiás, além das Eleições COSEMS 

Biênio 2021/2022. Pautas Assembleia Extraordinária 

COSEMS Goiás: COVID-19: a atuação do Ministério 

Público na garantia do direito à saúde, em especial nas 

ações de prevenção e vacinação (Participação: Karina 

D'Abruzzo, Coordenadora do CAO Saúde MPGO);  

Vacina COVID-19: importância da agenda e vacinação dos grupos prioritários, regularidade dos 

repasses dos imunobiológicos pelo MS. Aquisição direta é viável? Quais os trâmites? 

(Participação: Alessandro Chagas, Assessor Técnico do Conasems); Eleições COSEMS Biênio 

2021/2023.  

 

10 - Eleições COSEMS Goiás - Biênio 2021/2023  

 

Por aclamação, a chapa “Juntos somos mais fortes” é 

eleita como a nova Diretoria Executiva do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás. 

As eleições foram realizadas na manhã̃ desta segunda-

feira, 1º de março, e definiram também o novo 

Conselho Fiscal e os representantes no CONARES e 

CES. Confira o grupo de gestores estará à frente da 

instituição no biênio 2021 - 2023: Presidente - 

Veronica Savatin Wottrich - Chapadão do Céu / 

Sudoeste II | 1ª Vice-Presidente - Andreia Abbes - São 

João d’Aliança / Entorno Norte |  2º Vice-Presidente - Douglas Alves de Oliveira - Jandaia / Centro 

Sul | 1º Secretário - Patrícia de Palmeira Brito de Fleury - Inhumas / Central |  2º Secretário - 

Josimar Nogueira Alves - Uruaçu / Serra da Mesa | 1º Tesoureiro - Carlos Rodrigues Galvão Júnior 

- Itaberaí / Rio Vermelho | 2º Tesoureiro - Guilherme Davi da Silva - Itumbiara / Sul | 1º Suplente 



 

 

- Sonia Maria Faustino - Gameleira de Goiás / Pirineus | 2º Suplente - Lidiane de Oliveira Martins 

- Divinópolis de Goiás / Nordeste | 3º Suplente - Juliana Vitor de Freitas - Vianópolis / Centro Sul 

| 4º Suplente - Daniela Sallum - Iporá / Oeste I | 5º Suplente - Elvis Lapot da Costa - Paraúna / 

Oeste II | 6º Suplente - Patrícia Lemes de Lima - Goiatuba / Sul | 7º Suplente - Francisco B. Garcia 

Filho - Sítio d’Abadia / Nordeste II | Conselho Fiscal - José Ricardo Mendonça - Morrinhos / Sul 

| Conselho Fiscal - Ednardo Gonçalves Ribeiro - Cristalina / Entorno Sul | Conselho Fiscal - 

Geusiene Eustáquia Richard Xavier - Campinorte / Serra da Mesa | 1º Suplente - Lidiane Moreira 

dos Reis - Nova Roma / Nordeste II | 2º Suplente - Luciane de Lima Paiva Bernarde - Cidade 

Ocidental / Entorno Sul | 3º Suplente - Kelly Maria Marques Coutinho - Montividiu / Sudoeste II 

| Representante CONARES - Rosângela de Rezende Amorim - Mineiros / Sudoeste II | 

Representante CES - Marcos Elias da Neiva - Cidade de Goiás / Rio Vermelho.   

 

11 - Grupo de Estudos COSEMS Goiás 

Iniciamos nesta sexta-feira (5) o primeiro encontro do Grupo de Estudos COSEMS Goiás! Nossa 

equipe técnica (assessores técnicos, jurídico, comunicação) Apoiadores, Coordenação de Apoio e 

também secretária executiva terão encontros semanais para ler, ouvir, trocar experiências e estudar 

as principais demandas e pautas da gestão municipal de saúde. No nosso primeiro encontro a 

discussão foi sobre o Previne Brasil!

 

 

 

 



 

 

12 - Funcionamento Escritório COSEMS Goiás  

Toda a equipe do Escritório do COSEMS Goiás 

voltará ao regime de trabalho home office a partir 

desta terça-feira, 9 de março.  

 

 

 

 

 

13 - Assembleia Ordinária COSEMS Goiás 

 

O COSEMS Goiás realizou nesta quinta-feira (18), Assembleia Ordinária com foco em debater as 

atuais demandas do Ministério Público e as Judicializações, a importância da atualização da rede 

de assistência para COVID-19 (infra-estrutura, medicamentos e insumos), as notificações de novos 

casos de COVID-19 e o fechamentos das fichas dos óbitos em tempo oportuno e, finalizando, 

atualização dos dados de doses de vacinas COVID-19 aplicadas em tempo oportuno. 

 



 

 

14 - Capacitação DIGISUS para Gestores e Técnicos Municipais de Saúde 

SES/GO, SEINF-GO e COSEMS Goiás 

convidam gestores e técnicos municipais de 

saúde para a Oficina de Capacitação DIGISUS: 

RAG e PAS. As atividades serão realizadas entre 

5 a 9 de abril, sempre às 14h. Confira a data da 

oficina em sua região de saúde e participe! 

Programação: 

14h - COSEMS GOIÁS - Boas vindas 

14h05 - SES/GO - Contextualização sobre a PAS 

e os relatórios de gestão 

14h20 - SEINF/GO - Situação atual da 

macrorregião no DGMP e passo a passo para 

inserção da PAS e dos relatórios de gestão no DGMP.  

 

 

15 - Semana da Saúde 2021  

 

O COSEMS Goiás participa hoje, segunda-feira (5), 

a partir das 19h30, da Semana da Saúde 2021 - "Em 

defesa do SUS e da vida de todas as pessoas". A live 

será exibida no Facebook do Conselho Estadual de 

Saúde de Goiás @conselhoestadualsaudego - 

www.facebook.com/cesgo. Nossa assessora 

jurídica, Dra. Marília Carvalhais, contribuirá com as 

discussões abordando o tema Controle Social e 

Marcos Legais. 

 

 

 

https://www.instagram.com/conselhoestadualsaudego/
http://www.facebook.com/cesgo


 

 

16 - Assembleia Extraordinária COSEMS Goiás  

 

O COSEMS Goiás convoca gestoras e 

gestores para a Assembleia 

Extraordinária, a ser realizada nesta 

quinta-feira, 8 de abril, às 10h30. Na 

ocasião teremos a participação do 

Secretário de Estado da Saúde de Goiás, 

Ismael Alexandrino e também da 

Superintendente de Vigilância em Saúde 

da SES/GO, Flúvia Amorim. Na pauta: 

Vacinação contra COVID-19 em Goiás.  

 

 

 

17 - Oficina DigiSUS para Conselheiros Municipais de Saúde 

A Oficina DIGISUS: RAG E PAS para Conselheiros Municipais de Saúde começa na próxima 

semana! COSEMS Goiás, 

@conselhoestadualsaudego, @saudegoiás e 

SEINSF/MS realizarão encontros nas cinco 

macrorregiões de saúde do estado com foco 

nos conselheiros de saúde. As oficinas 

começam sempre às 14h e serão realizadas 

de forma online, pela plataforma Zoom. 

Programação:  

📌19/04 - Macrorregiões Sudoeste e 

Nordeste  

📌20/04 - Macrorregião Centro-Sudeste 

 📌22/04 - Macrorregião Centro-Norte  

📌23/04 - Macrorregião Centro-Oeste  

 

 

https://www.instagram.com/conselhoestadualsaudego/
https://www.instagram.com/saudegoi/


Tipos de Receitas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
Receita Corrente 126.797,22 127.214,48 127.957,78 128.352,34 510.321,82

Receitas de Contribuições/Portaria 220 123.380,00 123.380,00 123.380,00 123.380,00 493.520,00
Receitas de Contribuições/Boletos 0,00 0,00
Devolução de Diárias 800,00
Recuperação de Despesa Acolhimento Gestores 63,00
Receitas Financeiras  (Rendimentos) 3.417,22 2.971,48 4.577,78 4.972,34 15.938,82

Receita de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diversas (Especificar) - Reembolso de Diária 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 126.797,22 127.214,48 127.957,78 128.352,34 510.321,82

Tipos de Despesas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
Despesas Correntes: 319.355,96 87.431,39 257.247,10 11.884,84 675.919,29

Vencimentos e Vantagens Fixas 68.706,51 5.280,00 88.462,96 5.947,99 168.397,46
Encargos Sociais 28.885,99 28.180,54 69.803,76 0,00 126.870,29
Diárias e Ajuda de Custos 17.441,00 1.460,00 0,00 500,00 19.401,00
Impostos/Taxas 1.402,25 2.874,31 2.689,16 198,03 7.163,75
Tarifas Bancárias 528,70 137,80 225,65 42,09 934,24
Materiais de Consumo (Expedientes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combustíveis e Lubrificantes 893,21 2.468,13 208,00 0,00 3.569,34
Passagens e Locomoção 6,40 0,00 31,91 0,00 38,31
Serviços de Terceiros Pessoa Física 26.127,55 4.831,55 22.115,62 145,80 53.220,52
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 175.364,35 42.199,06 60.597,88 5.050,93 283.212,22
Outros (especificar) 0,00 0,00 13.112,16 0,00 13.112,16

Despesas de Capital 0,00 9.087,00 2.226,00 0,00 11.313,00
Investimentos 0,00
Móveis e Equipamentos 9.087,00 2.226,00 11.313,00
Veículos 0,00

ANEXO I
RELATÓRIO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional



Outros (especificar) - Marcas e patentes 0,00
Total de Despesas 319.355,96 96.518,39 259.473,10 11.884,84 687.232,29
Saldo do Mês (192.558,74)           30.696,09              (131.515,32)           116.467,50            
Saldo do Período Anterior 3.223.738,06         3.031.179,32         3.061.875,41         2.930.360,09         
Saldo Final 3.031.179,32         3.061.875,41         2.930.360,09         3.046.827,59         3.046.827,59         

Saldo Inicial Banco + Aplicações 3.223.738,06         3.031.179,32         3.061.875,41         2.930.360,09         
Receitas 126.797,22            127.214,48            127.957,78            128.352,34            
Despesas 319.355,96            96.518,39              259.473,10            11.884,84              
Saldo Final Banco + Aplicações 3.031.179,32         3.061.875,41         2.930.360,09         3.046.827,59         
Conciliação 3.031.179,32         3.061.875,41         2.930.360,09         3.046.827,59         
Verificação 2 -                         -                         -                         -                         



    

 

  

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2021 

 

Os membros do Conselho Fiscal do COSEMS/GO analisaram o presente demonstrativo conferindo o saldo 

anterior, as receitas, aplicação do fundo de reserva, as despesas orçadas e realizadas, saldo final do período, 

conforme seção III, Art. 14 do Estatuto do COSEMS/GO. Após concluído emitimos o presente parecer e 

recomendamos a Assembleia Geral Ordinária e/ou Extraordinária a: 

 

Membros Titulares do Conselho Fiscal Biênio 2019/2021 (Meses: Janeiro, Fevereiro, Março de 

2021) 

(x) – Aprovado SEM ressalva, pelos(s) Conselheiros(s): 1( x ) 2( x ) 3( x ) 

( ) - Aprovado COM ressalva, pelos(s) Conselheiros(s): 1(  ) 2( ) 3( ) 

 

Membros Titulares do Conselho Fiscal Biênio 2021/2023 (Mês: Abril de 2021) 

(x) – Aprovado SEM ressalva, pelos(s) Conselheiros(s): 1( x ) 2( x ) 3( x ) 

( ) - Aprovado COM ressalva, pelos(s) Conselheiros(s): 1( ) 2( ) 3( ) 

 

Ressalva:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Membros Titulares do Conselho Fiscal Biênio 2019/2021 (Meses: Janeiro, Fevereiro, Março de 

2021) 

( ) - NEGATIVA de aprovação, pelos(s) Conselheiros(s): 1( ) 2( ) 3( )  

 

Membros Titulares do Conselho Fiscal Biênio 2021/2023 (Mês: Abril de 2021) 

( ) - NEGATIVA de aprovação, pelos(s) Conselheiros(s): 1( ) 2( ) 3( )  

 

Justificativa: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



    

 

➢ ASSINATURAS dos Membros Titulares do Conselho Fiscal Biênio 2019/2021 (Meses: 

Janeiro, Fevereiro, Março de 2021) 

 

 

Assinatura:  

Nome por Extenso 1º Membro do Conselho: Elso Arantes da Silva – SMS de Pontalina 

 

 

 

Assinatura:  

Nome por Extenso 2º Membro do Conselho: Valdivino Silvestre – SMS de Bom Jesus 

 

 

 

Assinatura:  

Nome por Extenso 1º Suplente do Conselho – Clezia Menezes – SMS de Mozarlândia 

 

 

 

 

➢ ASSINATURAS dos Membros Titulares do Conselho Fiscal Biênio 2021/2023 (Mês: Abril de 

2021) 

 

 

 

 

Assinatura:  

Nome por Extenso 1º Membro do Conselho: José Ricardo Mendonça – SMS de Morrinhos 

 

 

Assinatura:  

Nome por Extenso 1º Membro do Conselho: Ednardo Gonçalves Ribeiro – Cristalina 

 

 

 

Assinatura:  

Nome por Extenso 1º Membro do Conselho: Lidiane Moreira dos Reis – Nova Roma 

 

 

Goiânia-GO 13 de Abril de 2021. 



 

 

 
 

Oficio nº 057/2021/COSEMS-GO                          Goiânia, 22 de abril de 2021. 

 

A Sua Excelência 

Wilames Freire Bezerra 

Presidente – Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS 

Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo B, Sala 144 

CEP: 70058-900 Brasília - DF 

 

 

Prezado Presidente,  

 

O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, 

entidade representativa dos entes municipais em Goiás no ano de 2020 investiu no processo de boas práticas 

e procedimentos internos realizou no supracitado ano Auditoria Externa com a Empresa de Auditores 

Independentes MRP Auditoria e Consultoria.  

 

Dessa forma encaminha anexo a este o RELATÓRIO DE AUDITORIA DOS CONTROLES 

INTERNOS e DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS exercício 31 de dezembro de 2020.  

 

Aproveito o ensejo para renovar todos os votos de mais elevada estima e consideração. 

Aguardamos confirmação de recebimento. 

 

Atenciosamente,  

 

Verônica Savatin Wottrich 

Secretária Municipal de Saúde de Chapadão do Céu 

Presidente do COSEMS/GO 



 
                                                    

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Planejamento 

Anual do 

COSEMS/GO 

Para o Ano de 

2020 
 

 

 



 
                                                    

_________________________________________________________________________________ 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome da Empresa: Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás  

Nome fantasia: COSEMS/GO 

CNPJ: 37.837.721/0001-60 

Endereço: Avenida Deputado Jamel  Cecílio, Q. C-09, L 14/14A, nº 3455, Jardim Goiás, CEP 74.810-

180 - Goiânia/GO - Edifício Flamboyant Park Business salas 1612 a 1614, 

Telefone: (62) 3414-7638 / 7639 

E-mail: cosemsgo@cosemsgo.org.br  

Ramo de Atividade: Apoio à Gestão Municipal da Saúde 

Quantidade de funcionários: 08 (04 CLT, 02 PJ, 02 PF)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                    

_________________________________________________________________________________ 

 

DIRETORIA BIÊNIO 2019 – 2021 

 

Presidente: Verônica Savatin Wottrich 

1° Vice Presidente: Andreia Abbes 

2° Vice Presidente: Guilherme Davi da Silva 

1° Secretário: Eduardo Pereira Ribeiro 

2° Secretário: José Alfredo Curado Freury Junior 

1° Tesoureiro: Jaqueline Gonçalves Rocha de Oliveira 

2° Tesoureiro: Carlos Rodrigues Galvão Júnior 

 

 

COLABORADORES 

 

Secretaria Executiva: Lucélia Borges de Abreu Ferreira 

 

Assessoria Administrativa: Gleiciele Silva Oliveira  

Ludimila Crisitna da Sila Carvalho 

 

Assessora de Comunicação: Natália da Silva Ribeiro  

 

Assessoria Jurídica: Marília Claudia Carvalhais Teixeira  

 

Assessoria Técnica: Carla Guimarães Alves 

Raimundo Tiago Lima Pires 

Welingta Tarciany S. Barbosa 

 

 

 

 

 

 



 
                                                    

_________________________________________________________________________________ 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O COSEMS foi constituído em novembro de 1989 dando início à adesão dos duzentos e quarenta e 

seis (246) municípios como membros efetivos, de forma que pudessem participar nas instâncias de 

formulação, deliberação e pactuação de políticas públicas de saúde no Estado. 

Do ponto de vista de sua estrutura, o COSEMS é uma entidade colegiada, civil, de direito privado, 

sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, de duração 

indeterminada, regendo-se por estatutos e normas complementares.  

Suas finalidades precípuas são: congregar os gestores dos serviços municipais de saúde, assessorando 

técnica e administrativamente os mesmos; além de realizar intercâmbio de experiências e informações. 

Assim, a instituição participa na formulação e execução das políticas de saúde, fortalecendo a 

autonomia e protagonismo dos municípios, em prol da saúde da população. 

Conforme descrito no Estatuto, o COSEMS/GO se propõe a:   

I. Participar da formulação das políticas de saúde, com representação em instâncias decisórias do 

Estado de Goiás ou da União, e acompanhar sua concretização nos planos, programas e projetos 

respectivos;  

II. Lutar pela municipalização efetiva dos serviços de saúde, fortalecimento e defesa dos 

municípios no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, apoiando as Secretarias Municipais de 

Saúde, e, propondo, quando necessário, ações judiciais coletivas e outras medidas cabíveis;  

III. Promover intercâmbio de experiências e informações entre seus associados, e, com entidades 

congêneres de outros Estados, promovendo e participando de encontros, seminários, congressos, 

palestras e outros eventos do gênero;  

IV. Lutar pela efetiva descentralização das ações e serviços de saúde e sua regionalização, 

exigindo o respeito à autonomia municipal;  

V. Assessorar técnica e administrativamente as Secretarias Municipais de Saúde; 

Diante disto o objetivo do Conselho conforme registrado em seu estatuto e lutar pela autonomia dos 

municípios, congregarem os gestores dos serviços municipais de saúde, atuar como órgão permanente 

de intercâmbio de experiências e informações de seus membros, participarem das políticas de saúde no 

âmbito Estadual e atuar de todas as formas para que a saúde das populações dos municípios goianos 

seja a melhor possível. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir de demanda formulada pela Diretoria Executiva do Conselho de Secretarias Municipais de 

Saúde do Estado de Goiás, iniciou a elaboração do planejamento da entidade para o ano de 2020. O 

presente plano é mais um passo na implementação do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás. 

 Este plano é o resultado do trabalho articulado entre os diretores e técnicos da instituição de diferentes 

áreas visando aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido pelo COSEMS/GO ao longo de três décadas.  

Deste modo este método busca diminuir incertezas frente à tomada de decisão considerando que o 

planejamento implica diretamente nas áreas de administração economia e politica da entidade. 

 

MISSÃO 

Representar e defender institucionalmente os interesses da gestão municipal de saúde nos diferentes 

espaços regionais, estadual e nacional de formulação, discussão, deliberação e pactuação do SUS; 

além de subsidiar a ação e o protagonismo dos municípios, para que as responsabilidades sejam 

compartilhadas entre os entes.  

 

VISÃO 

Ser reconhecido como um conselho de excelência tendo garantia do exercício ético de saúde, sendo 

interlocutor dos gestores municipais nas políticas públicas de saúde no estado de Goiás. 

 

VALORES 

Ética, Transparência, Compromisso, Cooperação, Legalidade, Excelência e Interesse Público. 
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I EIXO: DA GESTÃO POLÍTICA DA ENTIDADE 

 

1. Diretrizes: Fortalecimento do COSEMS/GO 

 

1.1 - Objetivo: Fortalecer as representações do COSEMS/GO nas regiões de saúde e demais espaços de atuação da gestão municipal 

Metas Ações Ano Indicadores 

Realizar reuniões mensais entre diretoria e Vices 

Presidentes Regionais do 

Cosems/coordenadores de CIR  

Agenda Permanente com os Vices 

Presidentes Regionais e Coordenadores 

de CIR 

2020 – Mensal  
Quantidade de reuniões mensais com Vices de 

Regionais e Coordenadores  de CIR realizadas  

 

1.2 - Objetivo: Fortalecer a relação com  judiciário, ministério publico e defensoria pública 

Metas Ações Ano Indicadores 

Realizar reuniões mensais MP, judiciário e/ou 

defensoria pública para discutir pautas da saúde. 

Reuniões com entidades do sistema 

jurídico  no Grupo de Trabalho 

instituído para alinhamento das agendas 

prioritárias da área da saúde 

2020 - Mensal 
Numero de reuniões mensais com entidades do 

sistema jurídico  realizadas. 
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1.3 - Objetivo: Fortalecer a relação com entidades representativas dos municípios 

Metas Ações Ano Indicadores 

Promover reuniões de aproximação com 

associações  representativas dos Municípios 

Desenvolver ações e movimentos de 

aproximação com as entidades 

representativas dos Municípios 

2020 
Numero de reuniões com as associações 

representativas dos Municípios 

 

1.4 - Objetivo: Fortalecer o apoio institucional 

Metas Ações Ano Indicadores 

Buscar a sustentabilidade  e promover ações 

para o apoio institucional aos gestores 

municipais nas agendas prioritárias. 

Desenvolver ações e o custeio de Ações 

com os Apoiadores, Diretoria, Vices 

Presidentes Regionais e Coordenadores 

de CIR’S. 

2020 - Mensal 

Numero de Ações desenvolvidas com a 

participação da diretoria,  da equipe técnica, dos 

apoiadores e das representações regionais do 

CosemsGO 
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II EIXO: DA GESTÃO EM SAÚDE DA ENTIDADE 

 

2. Diretrizes: Implementação da rede de atenção nas regiões com vistas a garantia da integralidade da atenção à saúde 

 

2.1 - Objetivo: Apoiar os municípios nas ações de fortalecimento da Atenção Básica e da Vigilância em Saúde. 

Metas Ações Prazo Indicadores 

06 reuniões com a área técnica da SES 

(Gerência de Atenção Básica e Gerência de 

Vigilância em Saúde) buscando alinhar ações 

para o fortalecimento da AB e VS 

 

 

 

 

10 reuniões do GT Atenção Integral à Saúde  

 

 

 

10  reuniões em cada uma das CIR com a 

presença de gestores, coordenadores de atenção 

Realizar reuniões periódicas com a área 

técnica da SES (Gerência de Atenção 

Básica e Gerência de Vigilância em 

Saúde) para definição de estratégias de 

atuação para o fortalecimento da AB  e 

avaliação da implementação da nova 

política de atenção básica e 

qualificação das ações de vigilância em 

saúde (PQAVS). 

Participar das reuniões mensais do GT 

Atenção Integral à Saúde com pautas 

permanentes da Atenção Básica.  

 

Proporcionar a troca de conhecimento 

entre coordenadores de atenção básica e 

digitadores sobre a execução e registro 

de ações no SISAB (capitação 

ponderada e indicadores de 

Fevereiro a 

Dezembro de 2020 

percentual de reuniões realizadas com a área 

técnica no ano 

 

 

 

 

 

Percentual de reuniões do GT de Atenção 

Integral a Saúde realizadas com a participação do 

COSEMS . 

 

 

 Percentual de reuniões realizadas com a 

participação de coordenadores de AB e dos 
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básica e digitadores. 

 

 

 

Realizar  4 oficinas para fortalecimento da AB 

em cada uma das 18 regiões de saúde. 

 

 

 

Disponibilizar informações, oportunamente, no 

site do COSEMS e demais meios de 

comunicação. 

 

 

Realizar visitas técnicas em todos os 

municípios, de acordo com o monitoramento 

para o cumprimento das ações para AB 

propostas para o novo financiamento. 

 

desempenho). 

 

Realizar oficinas regionais para 

discussão dos atributos da atenção 

primária à saúde e o novo modelo de 

financiamento.  

 

 

Subsidiar os gestores com informações 

sobre a política de atenção básica 

(portarias, notas técnicas). 

 

Realizar visitas in locu nos municípios 

com maiores dificuldades no 

atendimento das novas normativas. 

apoiadores COSEMS nas reuniões das CIR. 

 

 

 

Nº de oficinas regionais  de AB realizadas nas 

regiões de saúde 

 

 

 

 Prover o site do CosemsGO com informações 

oportunas 

 

 

 

Nº de visitas técnicas realizadas nos municípios 

com dificuldade. 

 

2.2 - Objetivo: Identificar as necessidades de saúde locorregionais e mapear os serviços da rede assistencial quanto ao perfil, capacidade de oferta e os vazios 
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assistenciais. 

Metas Ações Prazo Indicadores 

Análise de situação de saúde em 100% dos 

municípios e regiões de saúde. 

 

 

 

 

 

Atualizar o cronograma do PRI e estimular o 

envolvimento  dos municípios/regiões. 

 

 

 

 

Analisar  a Programação Pactuada Integrada 

para identificação da alocação de recursos por  

região de saúde e fluxos assistenciais praticados. 

 

 

Realizar análise de situação de saúde 

dos municípios e regiões de saúde (em 

parceria com a SES) a partir do 

levantamento de dados secundários e 

aplicação de questionário junto aos 

gestores municipais. 

 

Atualizar o cronograma e desenvolver 

as etapas do Planejamento Regional 

Integrado (PRI). 

 

Participar da análise das pactuações 

intermunicipais identificando e 

ajustando as distorções. 

 

 

Participar da identificação das 

necessidades em saúde e vazios 

assistenciais e apoiar técnica e 

politicamente as possíveis medidas de 

solução para garantia do acesso. 

Fevereiro a 

Setembro de 2020 

 

 

 

 

Fevereiro a 

Setembro de 2020 

 

 

 

Fevereiro a 

Setembro de 2020 

 

 

Fevereiro a 

Setembro de 2020 

 

Grupo de trabalho do PRI instituído por 

Resolução CIB 

Percentual de municípios e regiões de saúde com 

análise de situação realizada 

Trabalhar os indicadores dos Municípios na 

CIR’s 

 

 

Percentual  de etapas do PRI concluídas 

 

 

 

 

Percentual  Programações Pactuadas analisadas e 

fluxos identificados. 
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Identificação das necessidades em saúde e 

vazios assistenciais em 100% das regiões de 

saúde. 

 

 

Realizar 10 oficinas com a participação de vice-

presidentes regionais e coordenadores de CIR 

para alinhamento sobre o PRI 

 

 

Realizar uma oficina em cada uma das cinco 

macrorregiões de saúde para a consolidação dos 

dados do PRI 

 

 

Realizar o registro das redes assistenciais nas 18 

regiões de saúde. 

 

 

 

 

 

Realizar oficinas de alinhamento sobre 

as normativas relacionadas ao PRI, com 

vice-presidentes regionais do COSEMS 

e coordenadores de CIR. 

 

Realizar oficinas com as Comissões 

Intergestores Macrorregionais  com 

foco no PRI. 

Fortalecer o processo de 

implementação da Atenção Primaria 

com foco no PRI. 

 

 

Apoiar os gestores municipais para a 

identificação do perfil dos pontos de 

atenção e a construção da rede 

assistencial existente no território (AB, 

hospitais da rede própria do estado, 

HPP, salas de observação, policlínicas, 

Saúde Mental e CREDEQ,  Rede de 

Urgencia,dentre outros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentual de regiões de saúde com necessidades 

e vazios assistenciais identificados. 

 

 

 Percentual  de oficinas realizadas. 

 

 

 

Percentual de oficinas macrorregionais 

realizadas. 

 

 

 

Percentual de regiões com redes assistenciais 

registradas. 
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Promover discussões para a instituição da 

política de regulação da atenção à saúde no 

estado. 

Participar da análise do processo 

regulatório no estado ( rede de atenção, 

sistemas de informação, complexo 

regulador estadual, complexos 

reguladores regionais, transparência e 

listas de espera, regulação de urgência, 

regulação ambulatorial e cirurgias 

eletivas) 
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III EIXO: DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ENTIDADE 

3.1 - Objetivo: Gerenciar as finanças da Instituição de uma forma mais livre e moderna.  Acessando os dados quando necessário de qualquer outro 

dispositivo. 

Metas Ações Prazos 
Orçamentos 

Programados 
Orçamentos Realizados 

Realizar treinamentos de utilização. 

Utilizar Sistema Financeiro e 

Utilização do Gerenciador 

Financeiro BB 

Indeterminado 
300,00 

Mensais 
(Três Mensalidades Pagas) Total de 900,00 

 

3.2 - Objetivo: Passar a informação de precisa e clara.  

Metas Ações Prazos 
Orçamentos 

Programados 
Orçamentos Realizados 

Fazer com que a informação chegue aos 

gestores em tempo pertinente e sem ruídos, 

de modo que auxilie tomada de decisão.   

 

Comunicação institucional do 

COSEMS/GO via E-mail, 

Telefone e Whatsapp  Indeterminado ***** ****** 

 

3.3 - Objetivo: Fortalecimento da instituição e aproximação dos gestores municipais de saúde. 

Metas Ações Prazos 
Orçamentos 

Programados 
Orçamentos Realizados 

Figurar uma forma diferente de estabelecer 

um canal de comunicação com público de 

interesse em um ambiente de aprendizado 

ou mesmo de confraternizações que 

possibilite uma abordagem de novas ideias. 

Organizações operacionais e 

Logísticas de Reuniões e Eventos 

da Instituição COSEMS/GO 

De acordo com 

cronograma de 

Reuniões  

Valores são 

determinados 

de acordo com 

o numero de 

pessoas. ****** 
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3.4 - Objetivo: Levantamento demonstrações contábeis através de um Trabalho de revisão de relatórios intermediários (trimestrais, semestrais ou outros), 

comparados com os resultados do mesmo período anterior, para fins de atendimento as necessidades da empresa. 

Metas Ações Prazos 
Orçamentos 

Programados 
Orçamentos Realizados 

Validar as demonstrações financeiras de 

uma empresa em conformidade com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade e 

Auditoria, fazendo uso de metodologia 

própria que permite o maior enfoque nos 

procedimentos de auditoria, bem como na 

padronização dos nossos papéis de 

trabalho. 

Auditoria Externa Independente 

2017 e 2018 
1 ano 18.000,00 18.000,00 

Auditoria Externa Independente / 

Modelo Guarda Chuva 

CONASEMS 

1 ano 
5.000 (x10 vez 

de 500 reais) 
4 Parcelas Pagas 

 

3.5- Objetivo: Diminuição dos custos com manutenção, principalmente de máquinas, equipamentos c conhecer o real do valor dos ativos. 

Metas Ações Prazos 
Orçamentos 

Programados 
Orçamentos Realizados 

Realizar lavamento dos moveis e 

equipamentos do COSEMS/GO e 

etiquetação. 

Levantamento Patrimonial 6 meses R$8.500,00 R$8.500,00 

 

3.6 - Objetivo: Lavramento de documentos oficiais a fim de registrar as ocorrências, deliberações, decisões e conclusões das reuniões. 

Metas Ações Prazos 
Orçamentos 

Programados 
Orçamentos Realizados 

Fazer os registros de todas as reuniões 

oficiais de modo a se comprovar as 

decisões tomadas durante os eventos. 

Produção de Relatórios, Atas e 

Ofícios. 
Indeterminado ****** ****** 

 

   Veronica Savatin Wottrich  / Presidente do COSEMS/GO 
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Goiânia - GO, 26 de março de 2021                                                       MRP - 116/2021 

 
Sra. 
Verônica Savatin Wottrich 
Presidente 
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS 
Goiânia - GO 
  
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 
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS 
(“COSEMS/GO”) 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/GO. 
 
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/GO 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/GO 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  Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás - COSEMS/GO 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) Verificamos que COSEMS/GO está utilizando o CNAE 86.50-0/99 - Atividades de 

Profissionais da Area de Saúde Não Especificadas Anteriormente. No entanto, 

deveria estar utilizando o CNAE 94.30-8/00 - Atividades de associações de 

defesa de direitos sociais. 

 
Adicionalmente, verificamos que o COSEMS/GO está utilizando o código FPAS 

523 com a alíquota de 2,7%, quando, segundo 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 

enquadradas no código FPAS 515 com a alíquota 5,8%.  
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b) O COSEMS/GO 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 

Demonstrações 
Contábeis  

Balanço Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado do Exercício. 

 2  5 

Nossos Comentários  

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

 3  7 

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/GO. 

 3.1  7 

Código FPAS e CNAE  
O COSEMS/GO deve fazer a análise sobre o 
Código FPAS e CNAE utilizado. 

 3.2  8 

Despesas  

Com base na nossa metodologia, 
selecionamos uma amostra das despesas 
registradas no exercício findo em 31 dezembro 
de 2020 e realizamos nossos testes de auditoria. 
O resultado dos nossos testes aponta para o 
aprimoramento dos controles internos. 

 3.3  9 

Atesto nas Notas 
Fiscais 

 
Não identificamos  nas notas fiscais o atesto de 
aprovação pela pessoa competente. 

 3.4  11 

Orçamento  

O COSEMS/GO não realizou um 
acompanhamento mensal dos valores previstos 
x realizados no orçamento do exercício de 
2020. 

 3.5  11 

Política de 
Investimentos 

 A política e normas para investimento visa 
estabelecer os princípios e diretrizes que devem 
reger os investimentos dos recursos confiados 
ao COSEMS/GO. 

 3.6  13 

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. 

 3.7  14 

Eventos 
subsequentes – 
COVID-19 

 

O COSEMS/GO 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. 

 3.8  15 

Conclusão  Conclusão dos nossos trabalhos.  4  16 
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2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

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

(Valores expressos em Reais)  

 
 

 31/12/2020  31/12/2019 

Ativo    

Circulante    

Caixa e equivalente de caixa      3.223.738       2.843.128  

Créditos          20.651               5.250  
     3.244.389       2.848.379  

Não circulante    

Imobilizado         102.318          124.605  

Intangível          35.540            24.126  
        137.858          148.731  
    

TOTAL DO ATIVO     3.382.248       2.997.110  
    

    

 31/12/2020  31/12/2019 

Passivo    

Circulante    

Fornecedores          19.433            39.163  

Salários, obrigações sociais e tributárias          65.721            40.102  

Outras Obrigações                 422               4.865  

Provisões de Natureza Tributária          14.585            42.602  

Provisões de Férias e 13º          61.230            20.979  

Recursos Projetos CGR        708.437                      -   
        869.828          147.711  

Não circulante    

Provisões de Natureza Tributária        114.892          114.556  

Receitas Diferidas                264                      -   
        115.155          114.556  

Patrimônio Líquido    

    

Patrimônio Social        140.874          140.874  

Ajustes de Avaliação Patrimonial          28.503            39.938  

Superávit e Déficit acumulado     1.869.200       2.396.444  

Superávit do exercício        358.687          157.587  
     2.397.264       2.734.843  
    

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO     3.382.248       2.997.110  
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2.2. 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       1.486.648    1.485.060  
 Contribuições e doações voluntárias       1.486.648    1.485.060  
       

     

Despesas operacionais    

     

 Com atividades institucionais 
         

(1.167.251) 
         

(1.465.928) 
 Pessoal e encargos sociais e assistenciais  (802.817)   (545.821) 
 Despesas gerais e administrativas  (377.232)   (746.587) 
 Despesas Tributárias  (14.884)   (37.103) 

 Provisões Natureza Tributária 27.682    (136.417) 
     

Superávit antes da receitas e despesas financeiras 
               

319.397  
             

 19.132 
       
 Despesas e receitas financeiras, líquido  39.290   138.455  
     

     

SUPERÁVIT E DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 358.687    157.587 
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3. NOSSOS COMENTÁRIOS 

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

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

Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás - COSEMS/GO, foram 

identificadas as seguintes fragilidades: 

 
 

3.1. 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/GO. 

 
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. 
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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.  

 
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/GO envidar esforços no sentido de regularizar a 

situação descrita. 

 
Comentários da administração: 

 
O COSEMS/GO manterá até 31 de março de 2021, um único contrato de prestação de 

serviços pessoa física, sendo que esse a partir de 1º de abril de 2021 será colaborador 

contratado sob regime CLT. 

 
 

3.2. Código FPAS e CNAE 

 
O Código CNAE significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas, e tem 

como objetivo categorizar empresas, instituições públicas, organizações sem fins 

lucrativos e até mesmo profissionais autônomos em códigos de identificação. 

 
Verificamos que o COSEMS/GO está utilizando o CNAE 86.50-0/99 - Atividades de 

Profissionais da Area de Saúde Não Especificadas Anteriormente. No entanto, 

deveria estar utilizando o CNAE 94.30-8/00 - Atividades de associações de defesa 

de direitos sociais. 
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Constatamos que o COSEMS/GO está utilizando o código FPAS 523 com a alíquota 

de terceiros de 2,7%, quando, segundo solução de consulta COSIT da Receita 

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

associações de defesa de direitos sociais deve ser enquadrada no código FPAS 

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

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Após nossos questionamentos, o COSEMS/GO iniciou o processo de regularização 

da referida situação. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020 não contemplam quaisquer ajustes referente a esse tema. 

 
 

3.3. Despesas  

 
Com base na nossa metodologia, selecionamos uma amostra das despesas 

registradas no exercício findo em 31 dezembro de 2020 e realizamos nossos testes 

de auditoria. Abaixo o resultado das nossas análises: 

 
Data Conta Tipo Histórico Valor Nota 

10/03/2020 4.2.20.300.017 DIARIAS 

18 - BANCO DO BRASIL C/C 7209- 5 
Pagamento CARLOS RODRIGUES  GALVAO 
JUNIOR - Pagamento realizado a  partir da 

importação do extrato. 

100,00 a 

10/03/2020 4.2.20.300.017 DIARIAS 

18 - BANCO DO BRASIL C/C 7209- 5 
Pagamento GUILHERME DAVI DA SILVA -  

Pagamento realizado a partir da importação 
do  extrato. 

100,00 a 

11/03/2020 4.2.20.300.017 DIARIAS 

18 - BANCO DO BRASIL C/C 7209- 5 
Pagamento KELLY KARINNIE FERREIRA  CAMPOS 

ALVARENGA - Pagamento realizado  a partir 
da importação do extrato. 

45,00 a 

11/03/2020 4.2.20.300.017 DIARIAS 

18 - BANCO DO BRASIL C/C 7209- 5 
Pagamento KELLY KARINNIE FERREIRA  CAMPOS 

ALVARENGA - Pagamento realizado  a partir 
da importação do extrato. 

90,00 a 

01/07/2020 4.2.20.300.028 
ALUGUEL DE 

IMOVEIS 
97 - ALUGUÉIS A PAGAR 

PROV. DANIEL  CARVALHO RESENDE 
1.551,00 a 

29/07/2020 4.2.20.300.001 
HOSPEDAGEM 

E ESTADIAS 
38 - FORNECEDORES DIVERSOS 

PROV.  ANDREIA ABBES 
391,00 a 

11/08/2020 4.2.20.300.017 DIARIAS 
245 - DIARIAS A PAGAR 

PROV. CARLOS  RODRIGUES GALVAO JUNIOR 
200,00 a 
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18/08/2020 4.2.20.300.001 
HOSPEDAGEM 

E ESTADIAS 
38 - FORNECEDORES DIVERSOS 

PROV.  CARLOS RODRIGUES GALVAO JUNIOR 
195,50 a 

18/08/2020 4.2.20.300.001 
HOSPEDAGEM 

E ESTADIAS 
38 - FORNECEDORES DIVERSOS 

PROV.  GUILHERME DAVI DA SILVA 
391,00 a 

18/08/2020 4.2.20.300.001 
HOSPEDAGEM 

E ESTADIAS 
38 - FORNECEDORES DIVERSOS 

PROV.  ANDREIA ABBES 
586,50 a 

01/09/2020 4.2.20.300.028 
ALUGUEL DE 

IMOVEIS 
97 - ALUGUÉIS A PAGAR 

PROV. DANIEL  CARVALHO RESENDE 
1.551,00 a 

01/10/2020 4.2.20.300.028 
ALUGUEL DE 

IMOVEIS 
97 - ALUGUÉIS A PAGAR 

PROV. DANIEL  CARVALHO RESENDE 
1.551,00 a 

01/10/2020 4.2.20.300.028 
ALUGUEL DE 

IMOVEIS 
97 - ALUGUÉIS A PAGAR 

PROV. CELI  ALVES PEREIRA 
1.551,00 a 

01/10/2020 4.2.20.300.028 
ALUGUEL DE 

IMOVEIS 
97 - ALUGUÉIS A PAGAR 

PROV. RICARDO  BARBOSA ALVES 
1.551,00 a 

26/10/2020 4.2.20.300.001 
HOSPEDAGEM 

E ESTADIAS 

38 - FORNECEDORES DIVERSOS 
PROV.  NF 176731 VERONICA SAVATIN 

WOTTRICH 
195,50 a 

29/10/2020 4.2.20.300.017 DIARIAS 
245 - DIARIAS A PAGAR 

PROV.  VERONICA SAVATIN WOTTRICH 
200,00 a 

 
Legenda: 

a - Recibo sem assinatura. 

 
 

Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao COSEMS/GO envidar esforços para que todos os recibos 

estejam devidamente assinados. 

 
Comentários da administração: 

 
Todos os pagamentos da Instituição são realizados via transferência bancária. Nesse 

sentido, os comprovantes das transações ratificam os pagamentos realizados. No entanto, 

a administração do COSEMS/GO adotará como processo de trabalho a assinatura dos 

recibos pelos respectivos colaboradores e diretores. 
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3.4. Atesto nas notas fiscais  

 
Não identificamos nas notas ficais o atesto de aprovação pela pessoa 

competente. O “atesto” de recebimento de bens e serviços é o procedimento 

para averiguar se os produtos ou serviços foram devidamente entregues ou 

prestados. 

 
Normalmente o atesto é aposto no próprio documento fiscal ou em outro 

documento comprobatório. O atesto (carimbo) deverá conter a identificação de 

que os produtos ou serviços foram entregues, a data do atesto, o nome de quem 

averiguou, cargo e assinatura do responsável. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao Conselho que todas as despesas tenham carimbadas em suas 

notas fiscais o atesto de que aquela despesa foi realmente executada para que 

assim o conselho tenha um maior controle. 

 
Comentários da administração:  

 
Foi criado regulamento para contratações e compras. Sendo assim, foi elaborado anexo 

a esse regulamento um termo de referência, onde o gestor do contrato e a secretária 

executiva irão assinar na nota fiscal do bem ou serviço contratado o atestado de 

compra/execução. 

 
 

3.5. Orçamento 

 
O COSEMS/GO não realizou um acompanhamento mensal dos valores previstos x 

realizados no orçamento do exercício de 2020. Tal acompanhamento é 

fundamental para o atingimento das metas estabelecidas para o COSEMS/GO.  

Segue modelo a título de exemplo: 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao COSEMS/GO efetuar mensalmente o controle orçamentário 

(orçado x realizado), com o objetivo de acompanhar as atividades estabelecidas 

para o exercício, além de evitar gastos não aprovados no respetivo orçamento. 

 
Comentários da administração: 

 
O COSEMS/GO através de assessoria contábil, assessoria administrativa, secretaria 

executiva e diretoria executiva, se reuniu em janeiro de 2021 para discutir o orçamento e 

nesse sentido foi organizado uma planilha com estimativa orçamentária para o exercício. 

Foi discutido, entendido e estabelecido que para os próximos anos essa elaboração de 

estimativa orçamentária deve ser integrada aos processos de trabalho da instituição. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANO 2021

Razão código T ítulo da conta Real O rçamento Restante R$ Restante %

1000 Publicidade R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 100,00%

2000
Equipamento de 
escritório

R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 100,00%

3000 Impressoras R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 100,00%

4000 Custos de servidor R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 100,00%

5000 Suprimentos R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 100,00%

6000 Despesas de cliente R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 100,00%

7000 Computadores R$ 0,00 R$ 75.000,00 R$ 75.000,00 100,00%

8000 Plano médico R$ 0,00 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00 100,00%

9000 Custos do edifício R$ 0,00 R$ 125.000,00 R$ 125.000,00 100,00%

10000 Marketing R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 100,00%

11000 Donativos R$ 0,00 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 100,00%

12000 Patrocínios R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 100,00%

T otal R$ 0,00 R$ 1.140.000,00 R$ 1.140.000,00 100,00%

REAL versus ORÇAMENTO NO ANO
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3.6. Política de Investimentos 

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

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

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

necessárias para assegurar o equilíbrio entre ativos e passivos. 

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

horizonte de desembolso desses recursos e com as premissas de rentabilidade 

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

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

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

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

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

das despesas.  

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao COSEMS/GO envidar esforços na criação de políticas e 

normas para investimento. 

 
Comentários da administração: 

 
A política de investimento dos recursos financeiros da instituição se baseia principalmente 

em aplicações de renda fixa, uma vez que são conservadoras e o risco de perdas de 

capital é mínimo. Para além do investimento financeiro, há preocupação no investimento 

social da instituição, com foco na continuidade e qualificação da mesma e de seus 

colaboradores. Nesse sentido, o COSEMS/GO buscará parcerias com empresas privadas e 

com o setor público, através da secretaria de estado da saúde para realização de 

congressos, workshop, seminários tanto para os gestores, quanto para corpo técnico da 

entidade. 
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3.7. Programa de Integridade 

 

O COSEMS/GO 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/GO 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. 

 
Comentários da administração: 

 
O COSEMS/GO adotará o mesmo Instrumento de Avalição da Gestão dos COSEMS – IAG 

do CONASEMS, para implantação do processo de Compliance, visando normatizar a 

mesma política de gestão, de integridade e transparência, com vistas a alcançar a 

excelência na gestão para o desenvolvimento da instituição. Nesse sentido, o COSEMS/GO 

já iniciou tratativas com o CONASEMS em março de 2020, porém em detrimento da 

pandemia do novo Coronavírus, esse processo foi retardado. 
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3.8. Eventos subsequentes -  COVID-19 

 
O COSEMS/GO 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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4. CONCLUSÃO 

 
O COSEMS/GO 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 3, não chegou ao nosso conhecimento qualquer 

outro assunto, além daqueles mencionados no presente relatório. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O COSEMS foi constituído em novembro de 1989 dando início à adesão dos duzentos e quarenta e seis (246) 

municípios como membros efetivos, de forma que pudessem participar nas instâncias de formulação, 

deliberação e pactuação de políticas públicas de saúde no Estado. 

Do ponto de vista de sua estrutura, o COSEMS é uma entidade colegiada, civil, de direito privado, sem fins 

lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, de duração indeterminada, regendo-se por 

estatutos e normas complementares. 

Suas finalidades precípuas são: congregar os gestores dos serviços municipais de saúde, assessorando técnica 

e administrativamente os mesmos; além de realizar intercâmbio de experiências e informações. Assim, a 

instituição participa na formulação e execução das políticas de saúde, fortalecendo a autonomia e protagonismo 

dos municípios, em prol da saúde da população. 

Segundo Estatuto vigente desde dezembro de 2019, o COSEMS/GO se propõe a:  

 

I. Participar da formulação das políticas de saúde, com representação em instâncias decisórias do 

Estado de Goiás ou da União, e acompanhar sua concretização nos planos, programas e projetos 

respectivos; 

II. Lutar pela municipalização efetiva dos serviços de saúde, fortalecimento e defesa dos municípios 

no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, apoiando as Secretarias Municipais de Saúde, e, 

propondo, quando necessário, ações judiciais coletivas e outras medidas cabíveis; 

III. Promover intercâmbio de experiências e informações entre seus associados, e, com entidades 

congêneres de outros Estados, promovendo e participando de encontros, seminários, congressos, 

palestras e outros eventos do gênero; 

IV. Lutar pela efetiva descentralização das ações e serviços de saúde e sua regionalização, exigindo 

o respeito à autonomia municipal; 

V. Assessorar técnica e administrativamente as Secretarias Municipais de Saúde; 

 

Diante disto o objetivo do Conselho conforme registrado em seu estatuto e lutar pela autonomia dos 

municípios, congregarem os gestores dos serviços municipais de saúde, atuar como órgão permanente de 

intercâmbio de experiências e informações de seus membros, participarem das políticas de saúde no âmbito 

Estadual e atuar de todas as formas para que a saúde das populações dos municípios goianos seja a melhor 

possível. 



 

 

INTRODUÇÃO 

 
Esse planejamento é mais um passo na implementação do Sistema Único de Saúde no âmbito do estado de 

Goiás, formulado a partir de demanda da Diretoria Executiva do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 

do Estado de Goiás, para o ano de 2021, sendo resultado de trabalho articulado entre os diretores e técnicos da 

instituição das diferentes  áreas visando aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido pelo COSEMS/GO ao longo 

de três décadas. 

Deste modo este método busca diminuir incertezas frente à tomada de decisão considerando que o 

planejamento implica diretamente nas áreas de administração economia e política da entidade. 

 
MISSÃO  

 

Representar e defender institucionalmente os interesses da gestão municipal de saúde nos diferentes espaços 

regionais, estadual e nacional de formulação, discussão, deliberação e pactuação do SUS; além de subsidiar a 

ação e o protagonismo dos municípios, para que as responsabilidades sejam compartilhadas entre os entes. 

 

VISÃO 
 

Ser reconhecido como um conselho de excelência tendo garantia do exercício ético de saúde, sendo interlocutor 

dos gestores municipais nas políticas públicas de saúde no âmbito do SUS no estado de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I EIXO: DA GESTÃO POLÍTICA DA ENTIDADE 

 

1. Diretrizes: Fortalecimento do COSEMS/GO 

 

 

1.1 - Objetivo: Fortalecer as representações do COSEMS/GO nas regiões de saúde e demais espaços de atuação da gestão municipal  

Metas Ações Ano Indicadores 

Realizar reuniões bimestral entre diretoria e 

Vice  Presidentes Regionais do 

Cosems/coordenadores de CIR 

Agenda Permanente com os Vice 

Presidentes Regionais e Coordenadores 

de CIR 

 

2021 – Bimestral 

 

Quantidade de reuniões bimestrais com Vices 

de Regionais e Coordenadores de CIR 

realizadas 

Acolher Novos Gestores Municipais  
Realizar 5 eventos nas 5 macrorregiões 

de saúde do estado para o acolhimento 

dos novos gestores municipais  

2021 – janeiro 2021 Número de eventos nas macrorregiões de saúde  

 

1.2 - Objetivo: Fortalecer a relação com judiciário, ministério publico e defensoria pública 

Metas Ações Ano Indicadores 

 

Realizar reuniões bimestrais MP, judiciário e/ou 

defensoria pública para discutir pautas da saúde. 

Reuniões com instituiçõs do poder 

judiciário no Grupo de Trabalho 

instituído para alinhamento das agendas 

prioritárias da área da saúde 

 

2021 - Bimestral 

 

Número de reuniões com representantes do 

poder judiciário. 

 



 

 

1.3 - Objetivo: Fortalecer a relação com entidades representativas dos municípios 

Metas Ações Ano Indicadores 

Promover reuniões de aproximação com 

associações representativas dos Municípios 

Desenvolver ações e movimentos de 

aproximação com as entidades 

representativas dos Municípios 

 

2021 
Número de reuniões com as associações 

representativas dos Municípios 

 

 

1.4 - Objetivo: Fortalecer o apoio institucional 

Metas Ações Ano Indicadores 

Buscar a sustentabilidade e promover ações 

para o apoio institucional aos gestores 

municipais nas agendas prioritárias. 

Desenvolver ações com os Apoiadores, 

Diretoria, Vices Presidentes Regionais 

e Coordenadores de CIR’S. 

 

2021 - Mensal 

Número de Ações desenvolvidas com a 

participação da diretoria, da equipe técnica, dos 

apoiadores e das representações regionais do 

CosemsGO 

 

1.5 - Objetivo: Realizar a eleição de nova diretoria executiva e conselho fiscal  

Metas Ações Ano Indicadores 

Realizar eleição de nova diretoria executiva para 

o próximo biênio 
Agenda Permanente com os Vice 

Presidentes Regionais e Coordenadores 

de CIR 

 

2021 – março  

 

********* 

 

 

 



 

 

 

II EIXO: DA GESTÃO EM SAÚDE DA ENTIDADE 

 

2. Diretrizes: Implementação da rede de atenção nas regiões com vistas a garantia da integralidade da atenção à saúde 

 

 

2.1 - Objetivo: Apoiar os municípios nas ações de fortalecimento da Atenção Básica e da Vigilância em Saúde. 

Metas Ações Prazo Indicadores 

06 reuniões com a área técnica da SES 

(Gerência de Atenção Básica e Gerência de 

Vigilância em Saúde) buscando alinhar ações 

para o fortalecimento da AB e VS 

 

 

 

 

 

 

 

10 reuniões do GT Atenção Integral à Saúde 

 

 

 

10 reuniões em cada uma das CIR com a 

presença de gestores, coordenadores de atenção 

básica e digitadores  

Realizar reuniões periódicas com a área 

técnica da SES (Gerência de Atenção 

Básica e Gerência de Vigilância em 

Saúde) para definição de estratégias de 

atuação para o fortalecimento da AB e 

avaliação da implementação da nova 

política de atenção básica e 

qualificação das ações de vigilância em 

saúde (PQAVS). 

 

Participar das reuniões mensais do GT 

Atenção Integral à Saúde com pautas 

permanentes da Atenção Básica. 

 

Proporcionar a troca de conhecimento 

entre coordenadores de atenção básica e 

digitadores sobre a execução e registro 

de ações no SISAB (capitação 

ponderada e indicadores de 

desempenho) 

Fevereiro a 

Dezembro de 2021 

Percentual de reuniões realizadas com a área 

técnica no ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentual de reuniões do GT de Atenção 

Integral a Saúde realizadas com a participação do 

COSEMS . 

 

 

 

Percentual de reuniões realizadas com a 

participação de coordenadores de AB e dos 

apoiadores COSEMS nas reuniões das CIR. 



 

 

Realizar 4 oficinas para fortalecimento da AB 

em cada uma das 18 regiões de saúde. 

 

 

 

 

 

Implementar e qualificar a disponibilização de 

informações, oportunamente, no  site do 

COSEMS e demais meios de comunicação. 

 

 

 

Realizar visitas técnicas em todos os 

municípios, de acordo com o monitoramento 

para o cumprimento das ações para AB 

propostas para o novo financiamento. 

 

 

Realizar oficinas regionais para 

discussão dos atributos da atenção 

primária à saúde e o novo modelo de 

financiamento. 

 

 

Subsidiar os gestores com informações 

sobre a política de atenção básica 

(portarias, notas técnicas). 

 

 

 

 

Realizar visitas in locu nos municípios 

com maiores dificuldades no 

atendimento das novas normativas. 

 Nº de oficinas regionais de AB realizadas nas 

regiões de saúde 

 

 

 

 

 

Prover o site do CosemsGO com informações 

oportunas 

 

 

 

 

 

Nº de visitas técnicas realizadas nos municípios 

com dificuldade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 - Objetivo: Identificar as necessidades de saúde locorregionais e mapear os serviços da rede assistencial quanto ao perfil, capacidade de oferta e os vazios 

assistenciais 

 

Metas Ações Prazo Indicadores 

Análise de situação de saúde em 100% dos 

municípios e regiões de saúde. 
Realizar análise de situação de saúde 

dos municípios e regiões de saúde (em 

parceria com a SES) a partir do 

levantamento de dados secundários e 

aplicação de questionários junto aos 

gestores municipais. 

Fevereiro a 

Setembro de 2021 

Grupo de trabalho do PRI instituído por 

Resolução CIB 

Percentual de municípios e regiões de saúde com 

análise de situação realizada 

Trabalhar os indicadores dos Municípios na 

CIR’s 

Atualizar o cronograma do PRI e estimular o 

envolvimento dos municípios/regiões. 

Atualizar o cronograma e desenvolver 

as etapas do Planejamento Regional 

Integrado (PRI). 

 

Fevereiro a 

Dezembro de 

2021 

 

Percentual de etapas do PRI concluídas 

 
Participar da análise das pactuações 

intermunicipais identificando e 

ajustando as distorções. 

 

Fevereiro a 

Setembro de 2021 

 



 

 

 

Analisar a Programação Pactuada Integrada 

para identificação da alocação de recursos por 

região de saúde e fluxos assistenciais praticados. 

 

 

 

 

Identificação das necessidades em saúde e 

vazios assistenciais em 100% das regiões de 

saúde. 

 

 

 

Realizar 10 oficinas com a participação de vice- 

presidentes regionais e coordenadores de CIR 

para alinhamento sobre o PRI 

 

 

 

Realizar uma oficina em cada uma das cinco 

macrorregiões de saúde para a consolidação dos 

dados do PRI 

 

 

 

Realizar o registro das redes assistenciais nas 18 

regiões de saúde. 

 

 

 

Participar da identificação das 

necessidades em saúde e vazios 

assistenciais e apoiar técnica e 

politicamente as possíveis medidas de 

solução para garantia do acesso. 

 

 

Realizar oficinas de alinhamento sobre 

as normativas relacionadas ao PRI, com 

vice-presidentes regionais do COSEMS 

e coordenadores de CIR. 

 

 

Realizar oficinas com as Comissões 

Intergestores Macrorregionais com 

foco no PRI. 

 

 

Fortalecer o processo de 

implementação da Atenção Primaria 

com foco no PRI. 

 

 

 

Apoiar os gestores municipais para a 

identificação do perfil dos pontos de 

atenção e a construção da rede 

assistencial existente no território (AB, 

 

Fevereiro a 

Setembro de 2021 

Percentual Programações Pactuadas analisadas e 

fluxos identificados. 

 

 

 

 

Percentual de regiões de saúde com necessidades 

e vazios assistenciais identificados. 

 

 

 

Percentual de oficinas realizadas. 

 

 

 

 

 

Percentual de oficinas macrorregionais 

realizadas. 

 

 

 

 

 

Percentual de regiões com redes assistenciais 

registradas. 



 

 

 

 

 

 

 

Promover discussões para a instituição da 

política de regulação da atenção à saúde no 

estado. 

hospitais da rede própria do estado, 

HPP, salas de observação, policlínicas, 

Saúde Mental e CREDEQ, Rede de 

Urgência e Emergência dentre outros). 

 

Participar da análise do processo 

regulatório no estado ( rede de atenção, 

sistemas de informação, complexo 

regulador estadual, complexos 

reguladores regionais, transparência e 

listas de espera, regulação de urgência, 

regulação ambulatorial e cirurgias 

eletivas) 

 

 

2.3 - Objetivo: Intensificar ações de orientação aos gestores municipais para o enfrentamento ao novo Corona Vírus – SARS-CoV2  

 

Metas Ações Prazo Indicadores 

Manter a participação do COSEMS em espaços 

de atuação no enfrentamento da COVID-19 

 

 

 

Estimular junto aos gestores municipais a 

observância e cumprimento dos protocolos 

clínicos, notas técnicas da Secretaria de Estado 

Continuar participando das reuniões 

semanais representando a gestão 

municipal no COE Estadual para o 

enfrentamento da COVID-19 

 

Encaminhar informações em tempo 

oportuno para tomada de decisões de 

forma rápida e acertiva 

 

2021 

 

 

 

2021 

 

 

Quantidade de reuniões semanais para discussão dos 

assuntos pertinentes ao enfrentamento da COVID-19 

 

 

 

******** 

 

 



 

 

da Saúde e Ministério da Saúde no 

enfrentamento da COVID-19 

 

 

 

 

Fomentar o cumprimento dos 

regramentos sanitários e do Plano 

Nacional de Vacinação contra a 

COVID-19 

 

Realizar reuniões, oficinas de 

capacitação para gestores e técnicos 

municipais da vigilância em saúde 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2021 

 

******** 

 

 

 

 

Número de reuniões realizadas para orientações 

enquanto perdurar a situação de emergência 

internacional em detrimento da pandemia de 

COVID-19 

 

 

III EIXO: DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ENTIDADE 

 

3. Diretrizes para melhora dos processos de trabalho 

 

3.1 - Objetivo: Gerenciar as finanças da Instituição de uma forma mais livre e moderna. Acessando os dados quando necessário de qualquer outro dispositivo. 

Metas Ações Prazos 
Orçamentos 

Programados 
Orçamentos Realizados 

Realizar treinamentos contínuos  de 

utilização de plataformas/software de 

controle financeiro e contábil  . 

Utilizar Sistema Financeiro e 

Utilização do Gerenciador 

Financeiro BB 

 

Indeterminado 
300,00 

Mensais 

 

(Três Mensalidades) Total de 900,00 

Fomentar educação permanente e continuada 

aos colaboradores  

Custear cursos de especialização  Indeterminado 500,00 

Mensais 

R$ 6.000,00/ano 



 

 

 

 

3.2 - Objetivo: Qualificar a informação  

Metas Ações Prazos 
Orçamentos 

Programados 
Orçamentos Realizados 

Fazer com que as informações alcancem 

aos gestores em tempo oportuno de forma 

qualificada para que os auxiliem na 

tomada de decisão. 

Comunicação institucional do 

COSEMS/GO via E-mail, 

Telefone e Whatsapp  

Indeterminado ***** ****** 

 

 

3.3 - Objetivo: Fortalecimento da instituição e aproximação dos gestores municipais de saúde. 

Metas Ações Prazos 
Orçamentos 

Programados 
Orçamentos Realizados 

Figurar uma forma diferente de estabelecer 

um canal de comunicação com público de 

interesse em um ambiente de aprendizado 

ou mesmo de confraternizações que 
possibilite uma abordagem de novas ideias. 

Organizações operacionais e 
Logísticas de Reuniões e Eventos 

da Instituição COSEMS/GO 

De acordo com 
cronograma de 

Reuniões 

Valores são 

determinados 

de acordo com 

o numero de 
pessoas. 

****** 

 

3.4 - Objetivo: Levantamento demonstrações contábeis através de um Trabalho de revisão de relatórios intermediários (trimestrais, semestrais ou outros), 

comparados com os resultados do mesmo período anterior, para fins de atendimento as necessidades da empresa. 

Metas Ações Prazos 
Orçamentos 

Programados 
Orçamentos a serem Realizados 

Validar as demonstrações financeiras de 

uma empresa em conformidade com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade e 

Auditoria, fazendo uso de metodologia 

própria que permite o maior enfoque nos 

procedimentos de auditoria, bem como na 

padronização dos nossos papéis de 

trabalho. 

Auditoria Externa Independente / 

Modelo Guarda Chuva 

CONASEMS 

 

 

1 ano 

 

 

5.000 (x10 vez 

de 500 reais) 

 

 

5 Parcelas a serem Pagas 



 

 

 

 
3.5- Objetivo: Diminuição dos custos com manutenção, principalmente de máquinas, equipamentos e conhecer o real do valor dos ativos. 

Metas Ações Prazos 
Orçamentos 

Programados 
Orçamentos a serem Realizados 

Manter lavamento dos moveis e 

equipamentos do COSEMS/GO e 

etiquetação atualizados. 

 

Levantamento Patrimonial 

 

Contínuo / 

Indeterminado 

 

****** 

 

****** 

 

3.6 - Objetivo: Lavramento de documentos oficiais a fim de registrar as ocorrências, deliberações, decisões e conclusões das reuniões. 

Metas Ações Prazos 
Orçamentos 

Programados 
Orçamentos a serem Realizados 

Fazer os registros de todas as reuniões 

oficiais de modo a se comprovar as 
decisões tomadas durante os eventos. 

Produção de Relatórios, Atas e 

Ofícios. 

 

Indeterminado 

 

****** 

 

****** 

 

                     

 
 

Veronica Savatin Wottrich  

 Presidente do COSEMS/GO 

 

 

 



 

 
 

    Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás 

       Edifício Flamboyant Park Business - Sala 1612,1613 e 1614 

            Rua 14, s/n - Jardim Goiás, Goiânia - GO, 74.810-180 

                    Fone: (62) 3414-7638, (62) 3414-7639 

                         Email: cosemsgo@cosemsgo.org.br 

                               Site: www.cosemsgo.org.br 

 

 

Ata da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2020 do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 

do Estado de Goiás, realizada aos 02 de Dezembro do corrente ano às 14h00min a reunião aconteceu por 

meio eletrônico através da plataforma https://conasems-

br.zoom.us/j/97381973409?pwd=ZWVjUVpFOE9qS0RMc3ZyZmY5YWV4QT09 Dra.  Veronica 

Presidente do COSEMS inicia a reunião agradecendo a participação de todos os participantes na reunião 

ela enfatiza que a ultima assembleia do ano de 2020 e que no próximo ano alguns gestores não estarão 

mais na gestão e deixaram saudades, na sequencia ela passa para o primeiro item da pauta Prestação de 

Contas Ano de 2019, 1º e 2º Quadrimestre de 2020 passando a palavra para o contador da Instituição 

Dr. Emanoel o mesmo cumprimenta a todos com uma boa tarde, o mesmo  inicia a sua apresentação pelo 

resumo da Instituição ele informa que o COSEMS tem 02 Contas Bancárias no Banco do Brasil com 

Movimentação Financeira do Período de 4,4 Milhões tendo como a principal Fonte de Recurso os repasse 

CONASEMS, recursos com Restrição 706 Mil com regime de tributação na categoria isenta e  percentual 

de Impostos sobre Receita: 4%. Dando continuidade na apresentação o contador demostra o Relatório 

Sintético da movimentação financeira do Conselho de Secretarias municipais de Saúde do Estado de Goiás 

dos anos de 2019 e 2020 conforme tabela abaixo. 

 

https://conasems-br.zoom.us/j/97381973409?pwd=ZWVjUVpFOE9qS0RMc3ZyZmY5YWV4QT09
https://conasems-br.zoom.us/j/97381973409?pwd=ZWVjUVpFOE9qS0RMc3ZyZmY5YWV4QT09


 

 
 

Após as demonstrações financeira da instituição o contador especifica o quanto e importante essas 

apresentações para transparência de como está sendo gastos o recurso da entidade passando a falar das 

despesas correntes e despesas de capital. 

 

 

 

Despesas de Capital são despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem 

permanente o COSEMS/GO tem Receita Média da Instituição é R$ 531 Mil por quadrimestre. As despesas 

totais tiveram forte decréscimo em razão do atual momento que vivemos, sob o efeito da pandemia do 

COVID-19. A instituição tem em sua posse na data de 31/10/2020 o valor total de R$ 3.184.089, sendo 

que, deste valor, apenas R$ 2,4 Milhões estão disponíveis para uso, sendo que, o restante encontra-se em 

fase de restituição à Secretaria do Estado de Saúde do Estado de Goiás. No biênio em questão os valores 

pagos a título de remuneração de Colaboradores diretos e indiretos somam o montante de R$ 673 Mil. Já 

o montante dos encargos da Empresa sobre as remunerações resultam no montante de R$ 185 Mil, 

aproximadamente28% sobre o total, Dr. Emanoel faz uma projeção de Cenário Hipotético Se a instituição 



 

 
 

a partir do mês 10/2020 não recebesse nenhum recurso, poderia sanar suas obrigações com pessoal e 

fornecedores por mais 7quadrimestres, ou seja, 2 anos e quatro meses se a média das despesas se 

mantivesse sem alterações. As 3 maiores despesas correntes da Instituição hoje são "Vencimento e 

Vantagens Fixas", "Serviços de Terceiros Pessoa Física" e "Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica. Dr. 

Emanoel finaliza sua fala agradecendo e se coloca a disposição para qualquer duvida dos gestores. Dra. 

Veronica agradece pela apresentação realizada e da sequência na pauta Prestação de Contas Convênio 

CGR a presidente informa que o COSEMS/GO tentou por um longo período firmar um convênio com a 

SES e depois de alguns anos consegui assinar o documento para liberação dos recursos parado em conta 

o plano de trabalho foi aprovado e com isso o recurso  seria dividido em duas  parcelas, mas a instituição 

recebeu apenas uma parcela que foi dividida em três partes em 04/06/2017 (R$ 147.530,40); 

22/06/2017(R$ 570.185,09) e 11/09/2017(R$147.530,40) da Secretaria de Estado da Casa Civil, na 

importância total de R$ 865.245,89, recursos estes destinados à transferência de recursos financeiros da 

SES-GO ao COSEMS/GO, oriundos de recursos federais transferidos à SESGO através de Portarias do 

Ministério da Saúde , Dra. Veronica explica que os recursos tem os seus gastos específicos conforme o 

plano de trabalho apresentado e aprovado o COSEMS/GO tinha como propósito a contratação de 

apoiadores técnicos para atuar nas regiões de saúde, com vistas à qualificação da gestão municipal, das 

ações e serviços de saúde operacionalizados em redes de atenção à saúde e dos espaços de cogestão 

regionais. Dra. Veronica esclareces que a planilha com despesas vai ser postada no site o documento foi 

criado pelo administrativo da instituição para demostrar os gastos com o recurso ela enfatiza que as 

despesas foram anteriores a gestão da atual. A administração atual teve um gasto mínimo do recurso 

considerando que logo no inicio os mesmos foram informados que o momento repassado estava bloqueado 

por falta de prestação. A diretoria tinha uma programação para o recurso do convênio o Congresso Goiano, 

reuniões macrorregionais, encontros com os vices presidente e almoços na Assembleias etc. A presidente 

esclarece que quando foi informada sobre o bloqueio do saldo a instituição passou a gastar dos recursos 

próprios da entidade para desenvolver as atividades programadas. Ao longo de um ano foram feitas 

reuniões com a SES/GO para buscar uma solução para o problema e a solução encontrada e a devolução 

do valor que atualizado na data de ontem (01/12) de R$ 704.451,81 a contabilidade e administração entrará 

em contato com a SES para ver os transmites necessários para a devolução do recurso parado em conta 

ela fala novamente que a diretoria atual não sabia que o recurso estava bloqueado, O COSEMS/GO 

solicitou uma reunião com a Assembleia Legislativa e SES para apresentar um novo plano de trabalho. O 

COSEMS tem organizado toda a parte de fiscal e um compromisso da Diretoria atual e que a instituição 

entrou com um processo ético no Conselho Regional de Contabilidade contra a empresa de WRodrigues 

pelos inúmeros prejuízos que o mesmo causo ao COSEMS a denúncia foi aceita pelo CRC fala Dra. 

Veronica a mesma pergunta se tem algum gestor que queira fazer algum questionamento a palavra está 

aberta não tendo manifestações e feito a leitura do próximo ponto de pauta Devolutiva do processo de 

implantação/Implementação das ações do Guia Orientador para o enfrentamento da pandemia na RAS – 

Comitê de Coordenação Estadual Dra. Lucélia cumprimenta com um bom dia a todos e diz que a apresentação 



 

 
 

foi construída com a colaboração de vários técnicos para ser apresentado na Assembleia ela então faz um relato 

na data de 28/05/2020 foi feita a primeira reunião de definições para implantação do Guia para Organização da 

RAS para Enfrentamento à Pandemia pela COVID-19 entre SES/GO e COSEMS/GO a partir dessa data formou-se o 

Comitê Estadual, com  reuniões semanais  e inserção de novos atores, dente eles o Ministério da Saúde, através 

da SEINSF-GO, criados núcleos macrorregionais  compostos pela SES/GO, COSEMS, MS e CONASS, no primeiro 

momento foi feita a Apresentação do Guia Orientador para os gestores pelo COSEMS/GO, nas CIRS e outros 

momentos nas regiões de saúde, conforme as realidades regionais permitissem maior alcance no dia 07/07 as 

ações e atividades para enfrentamento da COVID19 na APS, ILPI e Teleatendimentos, para os núcleos 

macrorregionais em 24/07 UPA, SAMU e Populações Especificas, para os núcleos macrorregionais já em 04/08 as 

ações e atividades para enfrentamento da COVID 19 na RUE e na Rede Hospital Perinatais, para os Núcleos 

Macrorregionais que organizaram atividade locorregionais envolvendo atores municipais: oficinas temáticas por 

meio de web com gestores coordenadores e profissionais – individualmente com município, em grupos menores 

de municípios ou com todos os municípios da região realizando levantamento de dados sobre o enfrentamento a 

COVID-19 nos municípios questionários enviado aos secretários que proporcionou diagnostico e fundamentou 

orientações e ações para qualifica o enfrentamento à pandemia nos territórios Dra. Lucélia apresentou o gráfico 

abaixo:   

 

 

Após falar sobre levantamento de dados sobre o enfrentamento a COVID-19 nos municípios e levantamento os 

maiores desafios o primeiro relatado foi fazer entender a necessidade de retomar as atividades desenvolvidas 

pela APS – doenças e condições crônicas; conectividade tanto na SMS quanto nas unidades; articulação entre 

coordenadores e equipes de saúde nos municípios e regionais de saúde; articulação ente a APS e Vigilância em 

Saúde nos municípios; desinformação sobre o uso do EPI; adesão dos gestores e coordenadores municipais em 

participar do processo; comunicação entre os pontos da RAS;  Lidar com insuficiência e organização de leitos 

COVID-19; transporte de paciente COVID; responder às necessidades em saúde geradas pela pandemia; 



 

 
 

insuficiência de recursos humanos diante do aumento da demanda; rotatividade e precarização dos contratos de 

trabalho; municípios com baixa cobertura APS; unidade com estruturas precárias; implantação e implementação 

de serviços de reabilitação para pacientes com sequela de COVID na sequencia a secretária executiva do 

COSEMS/GO fala sobre os resultados alcançados com  a implantação do Guia sendo visibilidade da APS e retomada 

de atendimento; disponibilidade das licenças do ZOOM meet para o estado e municípios, inclusive para o controle 

social. Equipes municipais articuladas, melhor informadas e envolvidas nas ações  propostas no Guia; equipes 

orientadas em relação a paramentação desparamentação e descarte correto dos EPI; gestores e coordenadores 

municipais empenhados na utilização do Guia orientador, resposta da SES-GO e municípios com implantação de 

leitos COVID e organização nas macrorregiões; transporte de pacientes COVID organização de fluxos e elaboração 

de notas técnicas; elaboração, divulgação e implantação do Guia de saúde mental; readequação quantitativa e 

remanejamento da força de trabalho para entender as necessidades geradas pela pandemia; criação de estruturas 

provisórias para a necessidade do momento; valorização do parecer técnico; despertar para o acompanhamento 

das ILPI e populações vulneráveis. Valorização da importância dos espaços de discussão e decisões e criação 

desses espaços e integração da SES Internamente e entre essa e COSEMS/GO, CONASS, SEINF/MS Dra. Lucélia 

também fala da Proposta de ação para o ano de 2021 que será a implementação de ações de monitoramento e 

avaliação nos territórios enquanto perdurar pandemia; levantar as necessidades detectadas durante o processo; 

planejar ações com foco no trabalho em redes assistenciais; dar continuidade nas discussões e implementação da 

RAS ampliando articulação/integração da APS, Atenção Secundária e Atenção Terciária; implantar e implementar 

Núcleos Macrorregionais; monitoramento dos indicadores Previne Brasil após apresentação ela agradece a 

oportunidade de fala e se coloca a disposição para qualquer esclarecimento ao mesmo tempo que agradece a 

contribuição do Comitê. Dra. Veronica fala da importância do Guia e faz a leitura do próximo ponto de pauta 

Recomendações para o encerramento da gestão – Alguns apontamentos Orienta que os gestores municipais 

analisem a programação anual de gestão e faça um compilado das ações do que foi ou não realizada e inclua 

também todas as atividade que realizou, mas não consta nos documentos, para evitar problemas futuros e 

importante convidar o Conselho Municipal de Saúde e apresentar a programação mesmo que o quadrimestre não 

esteja finalizado além da apresentação ao conselho e necessário fazer o mesmo com o novo gestor de forma 

detalhada e clara. Dra. Veronica orienta que também seja feito apresentação dos gastos com a COVID19 e todos 

os equipamentos comprados para enfrentamento da pandemia que serão pagos no ano de 2021 tenha o recurso 

empenhado. Caso não ocorra o empenho o gestor atual corre o risco de cair na improbidade administrativa esses 

gastos também deve passar pelo conselho municipal de saúde e importante que o gestor faça reunião com 

secretários de finanças e tesoureiros para deixar tudo amarrado antes da finalização do ano de 2020. Dra. 

Veronica relata conversou com o secretário de estado da saúde onde foi discutido à possibilidade dos recursos da 

COVID19 ser gasto em 2021, alguns deputados já têm apreciado a proposta, mas a questão ainda não está definida 

então os gestores não podem se apegar situação. Dra. Veronica responde algumas dúvidas pontuais e na 

sequência passa a palavra pra Dra. Marilia para falar do próximo ponto Importância da continuidade da Atenção 

a Saúde- especialmente na AB em tempos de Covid relata que recebeu a solicitação de orientação jurídica através 

da apoiadora do COSEMS da região central, “Regional de saúde da central fez contato com apoiador a solicitante 

parceria COSEMS/GO no sentido de orientar os gestores quanto ao fechamento de unidades básicas de saúde no 



 

 
 

mês de dezembro” ela diz que a solicitação foi da regional central, mas pode ser reaplicado em todas as regiões 

de saúde não necessariamente esteja um questionamento feito restrito a região central, diante disto Dra. Marília  

elaborou parecer técnico-jurídico e encaminhou para apoiadores terem acesso o parecer e divulgar para os 

gestores conforme a necessidade da informação ela orientou que sabendo da relevância da atenção primária em 

qualquer o período do ano civil independente de encerramento de mandato ou de crises sanitárias mas ainda 

assim neste ano ocorreu  o percalço sanitário em todo o país e não seria diferente no Estado de Goiás com os 246 

municípios goianos e muitas das ações serviços é para o enfrentamento a COVIDE19 e estão calcadas na atenção 

primária, pois bem, além disso e de conhecimento de todos que a atenção primária tem princípios e diretrizes 

próprios então o SUS tem os seus princípios doutrinários e organizativos diretrizes atenção primária tem esses e 

mais outros específicos e pela longitudinalidade pela coordenação do cuidado por ser ordenadora da rede  é 

porque tantas características estruturantes do Sistema Único de Saúde a opinião dela  não é possível fechar a 

unidade básica de saúde no meio de dezembro ao lado disso é preciso considerar que todas as ações e serviços 

públicos de saúde estão plasmados instrumentos de gestão e a programação anual de saúde ela tem vigência por 

12 meses sendo assim a mesma faz a seguinte recomendação considerando toda a sua fala não é permitido fechar 

a portaria da PINAB fala da operacionalização do funcionamento 12 meses ao ano sendo mínimo de 40 horas 

mínimo de dias e também nos 12 meses do ano nesse ponto a mesma acha importante ressaltar a questão da 

autonomia que tem que ter justificar técnica o ato administrativo mesmo ato discricionário deve ser motivado 

até para fins de controle e transparência ato administrativo e dos atos públicos em geral nem além disso tem que 

preservar o interesse público primário e na atual conjuntura no último mês tendo ainda recebido tanto recurso 

para fazer frente ao enfretamento e reorganização dessa atenção desse cuidado para outras unidades já que 

almejar fechar  e totalmente inviável em injustificado nem baseado nessa autonomia Municipal além disso e 

necessário considerar o planejamento neste momento de pandemia que são os planos de contingência eles 

perpassam por ações e serviços públicos que é atrelado atenção primária o monitoramento de casos né o 

rastreamento dos casos positivos  todas essas ações que estão previstas no  plano de urgência devem é ser 

observados especialmente neste período esse foi parecer e ressalto ele é consultivo ele é meramente orientativo. 

Dra. Veronica pergunta se tem algum questionamento não tendo Dra. Veronica fala dos GT’s das CIB e sobre a 

pauta da reunião de plenária a presidente parabeniza a SMS de Goiânia pela participação da secretaria da capital 

nas reuniões de Assembleia do COSEMS e CIB após essa fala a mesma agradece a participação de todas os 

gestores. Não tendo mais assuntos a ser pautado, ela encerra a reunião concluindo, eu Ludimila Cristina da Silva 

Carvalho – Assessora Administrativa do COSEMS participei da reunião e lavrei a presente Ata, que após lida e 

aprovada, será assinada. 

 

 

 

       Veronica Savatin Wottrich                                               Ludimila Cristina da Silva Carvalho 

         Presidente do COSEMS                                                          Assessora Administrativa 

Secretária Municipal de Saúde de Chapadão do Céu                               COSEMS/GO 
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APRESENTAÇÃO 

 

O COSEMS foi constituído em novembro de 1989 dando início à adesão dos duzentos e quarenta e seis (246) 

municípios como membros efetivos, de forma que pudessem participar nas instâncias de formulação, 

deliberação e pactuação de políticas públicas de saúde no Estado. 

Do ponto de vista de sua estrutura, o COSEMS é uma entidade colegiada, civil, de direito privado, sem fins 

lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, de duração indeterminada, regendo-se por 

estatutos e normas complementares. 

Suas finalidades precípuas são: congregar os gestores dos serviços municipais de saúde, assessorando técnica 

e administrativamente os mesmos; além de realizar intercâmbio de experiências e informações. Assim, a 

instituição participa na formulação e execução das políticas de saúde, fortalecendo a autonomia e protagonismo 

dos municípios, em prol da saúde da população. 

Segundo Estatuto vigente desde dezembro de 2019, o COSEMS/GO se propõe a:  

 

I. Participar da formulação das políticas de saúde, com representação em instâncias decisórias do 

Estado de Goiás ou da União, e acompanhar sua concretização nos planos, programas e projetos 

respectivos; 

II. Lutar pela municipalização efetiva dos serviços de saúde, fortalecimento e defesa dos municípios 

no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, apoiando as Secretarias Municipais de Saúde, e, 

propondo, quando necessário, ações judiciais coletivas e outras medidas cabíveis; 

III. Promover intercâmbio de experiências e informações entre seus associados, e, com entidades 

congêneres de outros Estados, promovendo e participando de encontros, seminários, congressos, 

palestras e outros eventos do gênero; 

IV. Lutar pela efetiva descentralização das ações e serviços de saúde e sua regionalização, exigindo 

o respeito à autonomia municipal; 

V. Assessorar técnica e administrativamente as Secretarias Municipais de Saúde; 

 

Diante disto o objetivo do Conselho conforme registrado em seu estatuto e lutar pela autonomia dos 

municípios, congregarem os gestores dos serviços municipais de saúde, atuar como órgão permanente de 

intercâmbio de experiências e informações de seus membros, participarem das políticas de saúde no âmbito 

Estadual e atuar de todas as formas para que a saúde das populações dos municípios goianos seja a melhor 

possível. 



 

 

INTRODUÇÃO 

 
Esse planejamento é mais um passo na implementação do Sistema Único de Saúde no âmbito do estado de 

Goiás, formulado a partir de demanda da Diretoria Executiva do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 

do Estado de Goiás, para o ano de 2022, sendo resultado de trabalho articulado entre os diretores e técnicos da 

instituição das diferentes  áreas visando aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido pelo COSEMS/GO ao longo 

de três décadas. 

Deste modo este método busca diminuir incertezas frente à tomada de decisão considerando que o 

planejamento implica diretamente nas áreas de administração economia e política da entidade. 

 
MISSÃO  

 

Representar e defender institucionalmente os interesses da gestão municipal de saúde nos diferentes espaços 

regionais, estadual e nacional de formulação, discussão, deliberação e pactuação do SUS; além de subsidiar a 

ação e o protagonismo dos municípios, para que as responsabilidades sejam compartilhadas entre os entes. 

 

VISÃO 
 

Ser reconhecido como um conselho de excelência tendo garantia do exercício ético de saúde, sendo interlocutor 

dos gestores municipais nas políticas públicas de saúde no âmbito do SUS no estado de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I EIXO: DA GESTÃO POLÍTICA DA ENTIDADE 

 

 

1. Diretrizes: Fortalecimento do COSEMS/GO 

 

 

 

1.1 - Objetivo: Fortalecer as representações do COSEMS/GO nas regiões de saúde e demais espaços de atuação da gestão municipal  

Metas Ações Ano Indicadores 

Realizar reuniões bimestral entre diretoria e 

Vice  Presidentes Regionais do 

Cosems/coordenadores de CIR 

Agenda Permanente com os Vice 

Presidentes Regionais e Coordenadores 

de CIR 

 

2022 – Bimestral 

 

Quantidade de reuniões bimestrais com Vices 

de Regionais e Coordenadores de CIR 

realizadas 

 

 

 

1.2 - Objetivo: Fortalecer a relação com judiciário, ministério publico e defensoria pública 

Metas Ações Ano Indicadores 

 

Realizar reuniões bimestrais MP, judiciário e/ou 

defensoria pública para discutir pautas da saúde. 

Reuniões com instituiçõs do poder 

judiciário no Grupo de Trabalho 

instituído para alinhamento das agendas 

prioritárias da área da saúde 

 

2022 - Bimestral 

 

Número de reuniões com representantes do 

poder judiciário. 

 

 



 

 

 

 

1.3 - Objetivo: Fortalecer a relação com entidades representativas dos municípios 

Metas Ações Ano Indicadores 

Promover reuniões de aproximação com 

associações representativas dos Municípios 

Desenvolver ações e movimentos de 

aproximação com as entidades 

representativas dos Municípios 

 

2022 
Número de reuniões com as associações 

representativas dos Municípios 

 

 

 

1.4 - Objetivo: Fortalecer o apoio institucional 

Metas Ações Ano Indicadores 

Buscar a sustentabilidade e promover ações 

para o apoio institucional aos gestores 

municipais nas agendas prioritárias. 

Desenvolver ações com os Apoiadores, 

Diretoria, Vices Presidentes Regionais 

e Coordenadores de CIR’S. 

 

2022 - Mensal 

Número de Ações desenvolvidas com a 

participação da diretoria, da equipe técnica, dos 

apoiadores e das representações regionais do 

CosemsGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II EIXO: DA GESTÃO EM SAÚDE DA ENTIDADE 

 

2. Diretrizes: Implementação da rede de atenção nas regiões com vistas a garantia da integralidade da atenção à saúde 

 

 

2.1 - Objetivo: Apoiar os municípios nas ações de fortalecimento da Atenção Básica e da Vigilância em Saúde. 

Metas Ações Prazo Indicadores 

06 reuniões com a área técnica da SES 

(Gerência de Atenção Básica e Gerência de 

Vigilância em Saúde) buscando alinhar ações 

para o fortalecimento da AB e VS 

 

 

 

 

 

 

 

10 reuniões do GT Atenção Integral à Saúde 

 

 

 

10 reuniões em cada uma das CIR com a 

presença de gestores, coordenadores de atenção 

básica e digitadores  

Realizar reuniões periódicas com a área 

técnica da SES (Gerência de Atenção 

Básica e Gerência de Vigilância em 

Saúde) para definição de estratégias de 

atuação para o fortalecimento da AB e 

avaliação da implementação da nova 

política de atenção básica e 

qualificação das ações de vigilância em 

saúde (PQAVS). 

 

Participar das reuniões mensais do GT 

Atenção Integral à Saúde com pautas 

permanentes da Atenção Básica. 

 

Proporcionar a troca de conhecimento 

entre coordenadores de atenção básica e 

digitadores sobre a execução e registro 

de ações no SISAB (capitação 

ponderada e indicadores de 

desempenho) 

Janeiro a 

Dezembro de 2022 

Percentual de reuniões realizadas com a área 

técnica no ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentual de reuniões do GT de Atenção 

Integral a Saúde realizadas com a participação do 

COSEMS . 

 

 

 

Percentual de reuniões realizadas com a 

participação de coordenadores de AB e dos 

apoiadores COSEMS nas reuniões das CIR. 



 

 

Realizar 4 oficinas para fortalecimento da AB 

em cada uma das 18 regiões de saúde. 

 

 

 

 

 

Implementar e qualificar a disponibilização de 

informações, oportunamente, no  site do 

COSEMS e demais meios de comunicação. 

 

 

 

Realizar visitas técnicas em todos os 

municípios, de acordo com o monitoramento 

para o cumprimento das ações para AB 

propostas para o novo financiamento. 

 

 

Realizar oficinas regionais para 

discussão dos atributos da atenção 

primária à saúde e o novo modelo de 

financiamento. 

 

 

Subsidiar os gestores com informações 

sobre a política de atenção básica 

(portarias, notas técnicas). 

 

 

 

 

Realizar visitas in locu nos municípios 

com maiores dificuldades no 

atendimento das novas normativas. 

 Nº de oficinas regionais de AB realizadas nas 

regiões de saúde 

 

 

 

 

 

Prover o site do CosemsGO com informações 

oportunas 

 

 

 

 

 

Nº de visitas técnicas realizadas nos municípios 

com dificuldade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 - Objetivo: Identificar as necessidades de saúde locorregionais e mapear os serviços da rede assistencial quanto ao perfil, capacidade de oferta e os vazios 

assistenciais 

 

Metas Ações Prazo Indicadores 

Análise de situação de saúde em 100% dos 

municípios e regiões de saúde. 
Realizar análise de situação de saúde 

dos municípios e regiões de saúde (em 

parceria com a SES) a partir do 

levantamento de dados secundários e 

aplicação de questionários junto aos 

gestores municipais. 

Fevereiro a 

Setembro de 2022 

Grupo de trabalho do PRI instituído por 

Resolução CIB 

Percentual de municípios e regiões de saúde com 

análise de situação realizada 

Trabalhar os indicadores dos Municípios na 

CIR’s 

Atualizar o cronograma do PRI e estimular o 

envolvimento dos municípios/regiões. 

Manter atualizado o cronograma e 

desenvolver as etapas do 

Planejamento Regional Integrado 

(PRI). 

 

Janeiro a 

Dezembro de 

2022 

 

Percentual de etapas do PRI concluídas 

 
Participar da análise das pactuações 

intermunicipais identificando e 

ajustando as distorções. 

 

Fevereiro a 

Setembro de 2022 

 



 

 

 

Analisar a Programação Pactuada Integrada 

para identificação da alocação de recursos por 

região de saúde e fluxos assistenciais praticados. 

 

 

 

 

Identificação das necessidades em saúde e 

vazios assistenciais em 100% das regiões de 

saúde. 

 

 

 

Realizar 10 oficinas com a participação de vice- 

presidentes regionais e coordenadores de CIR 

para alinhamento sobre o PRI 

 

 

 

Realizar uma oficina em cada uma das cinco 

macrorregiões de saúde para a consolidação dos 

dados do PRI 

 

 

 

Realizar o registro das redes assistenciais nas 18 

regiões de saúde. 

 

 

 

Participar da identificação das 

necessidades em saúde e vazios 

assistenciais e apoiar técnica e 

politicamente as possíveis medidas de 

solução para garantia do acesso. 

 

Realizar oficinas de alinhamento sobre 

as normativas relacionadas ao PRI, com 

vice-presidentes regionais do COSEMS 

e coordenadores de CIR. 

 

 

 

Realizar oficinas com as Comissões 

Intergestores Macrorregionais com 

foco no PRI. 

 

 

Fortalecer o processo de 

implementação da Atenção Primaria 

com foco no PRI. 

 

 

 

Apoiar os gestores municipais para a 

identificação do perfil dos pontos de 

atenção e a construção da rede 

assistencial existente no território (AB, 

 

Fevereiro a 

Setembro de 2022 

Percentual Programações Pactuadas analisadas e 

fluxos identificados. 

 

 

 

 

Percentual de regiões de saúde com necessidades 

e vazios assistenciais identificados. 

 

 

 

 

Percentual de oficinas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

Percentual de oficinas macrorregionais 

realizadas. 

 

 

 

Percentual de regiões com redes assistenciais 

registradas. 



 

 

 

 

 

 

 

Promover e ampliara as discussões para a 

instituição da política de regulação da atenção à 

saúde no  estado. 

hospitais da rede própria do estado, 

HPP, salas de observação, policlínicas, 

Saúde Mental e CREDEQ, Rede de 

Urgência e Emergência dentre outros). 

 

Participar da análise do processo 

regulatório no estado ( rede de atenção, 

sistemas de informação, complexo 

regulador estadual, complexos 

reguladores regionais, transparência e 

listas de espera, regulação de urgência, 

regulação ambulatorial e cirurgias 

eletivas)  

 

 

2.3 - Objetivo: Intensificar ações de orientação aos gestores municipais para o enfrentamento ao novo Corona Vírus – SARS-CoV2  

 

Metas Ações Prazo Indicadores 

Manter a participação do COSEMS em espaços 

de atuação no enfrentamento da COVID-19 

 

 

 

Estimular junto aos gestores municipais a 

observância e cumprimento dos protocolos 

clínicos, notas técnicas da Secretaria de Estado 

Continuar participando das reuniões 

semanais representando a gestão 

municipal no COE Estadual para o 

enfrentamento da COVID-19 

 

Encaminhar informações em tempo 

oportuno para tomada de decisões de 

forma rápida e acertiva 

 

2022 

 

 

 

2022 

 

 

Quantidade de reuniões semanais para discussão dos 

assuntos pertinentes ao enfrentamento da COVID-19 

 

 

 

******** 

 

 



 

 

da Saúde e Ministério da Saúde no 

enfrentamento da COVID-19 

 

 

 

 

Fomentar o cumprimento dos 

regramentos sanitários e do Plano 

Nacional de Vacinação contra a 

COVID-19 

 

Realizar reuniões, oficinas de 

capacitação para gestores e técnicos 

municipais da vigilância em saúde 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2022 

 

******** 

 

 

 

 

Número de reuniões realizadas para orientações 

enquanto perdurar a situação de emergência 

internacional em detrimento da pandemia de 

COVID-19 

 

 

III EIXO: DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ENTIDADE 

 

3. Diretrizes para melhora dos processos de trabalho 

 

3.1 - Objetivo: Gerenciar as finanças da Instituição de uma forma mais livre e moderna. Acessando os dados quando necessário de qualquer outro  dispositivo. 

Metas Ações Prazos 
Orçamentos 

Programados 
Orçamentos Realizados 

Realizar treinamentos contínuos  de 

utilização de plataformas/software de 

controle financeiro e contábil  . 

Utilizar Sistema Financeiro e 

Utilização do Gerenciador 

Financeiro BB 

 

Indeterminado 
R$ 500,00 

Mensais 

 

R$ 6.000,00/ano 

Fomentar educação permanente e continuada 

aos colaboradores  

Custear cursos de especialização  Indeterminado R$ 500,00 

Mensais 

R$ 6.000,00/ano 



 

 

3.2 - Objetivo: Qualificar a informação  

Metas Ações Prazos 
Orçamentos 

Programados 
Orçamentos Realizados 

Fazer com que as informações alcancem 

aos gestores em tempo oportuno de forma 

qualificada para que os auxiliem na 

tomada de decisão. 

Comunicação institucional do 

COSEMS/GO via E-mail, 

Telefone e Redes Sociais  

Indeterminado R$ 100,00 
mensais  

R$ 1.200,00/ano 

 
 

3.3 - Objetivo: Fortalecimento da instituição e aproximação dos gestores municipais de saúde. 

Metas Ações Prazos 
Orçamentos 

Programados 
Orçamentos Realizados 

Figurar uma forma diferente de estabelecer 

um canal de comunicação com público de 

interesse em um ambiente de aprendizado 

ou mesmo de confraternizações que 
possibilite uma abordagem de novas ideias. 

Organizações operacionais e 

Logísticas de Reuniões e Eventos 

da Instituição COSEMS/GO 

De acordo com 

cronograma de 

Reuniões 

Valores são 

determinados 

de acordo com 

o numero de 
pessoas. 

****** 

 

 

 

3.4 - Objetivo: Levantamento demonstrações contábeis através de um Trabalho de revisão de relatórios intermediários (trimestrais, semestrais ou outros), 

comparados com os resultados do mesmo período anterior, para fins de atendimento as necessidades da empresa. 

Metas Ações Prazos 
Orçamentos 

Programados 
Orçamentos a serem Realizados 

Validar as demonstrações financeiras de 

uma empresa em conformidade com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade e 

Auditoria, fazendo uso de metodologia 

própria que permite o maior enfoque nos 

procedimentos de auditoria, bem como na 

padronização dos nossos papéis de 

trabalho. 

Auditoria Externa Independente / 

Modelo Guarda Chuva 

CONASEMS 

 

 

1 ano 

 

 

R$ 500,00 em 

10 parcelas 

mensais  

 

 

R$ 5.000,00/ano 



 

 

 

 
3.5- Objetivo: Diminuição dos custos com manutenção, principalmente de máquinas, equipamentos e conhecer o real do valor dos ativos. 

Metas Ações Prazos 
Orçamentos 

Programados 
Orçamentos a serem Realizados 

Manter lavamento dos moveis e 

equipamentos do COSEMS/GO e 

etiquetação atualizados. 

 

Levantamento Patrimonial 

 

Contínuo / 

Indeterminado 

 

****** 

 

****** 

 

 

 

3.6 - Objetivo: Lavramento de documentos oficiais a fim de registrar as ocorrências, deliberações, decisões e conclusões das reuniões. 

Metas Ações Prazos 
Orçamentos 

Programados 
Orçamentos a serem Realizados 

Fazer os registros de todas as reuniões 

oficiais de modo a se comprovar as 
decisões tomadas durante os eventos. 

Produção de Relatórios, Atas e 

Ofícios. 

 

Indeterminado 

 

****** 

 

****** 

 

                     

 
 

Veronica Savatin Wottrich  

 Presidente do COSEMS/GO 

 

 

 



Ofício nº 0382/2021 – CONASEMS 

Brasília,01/09/2021. 

A Senhora 

Verônica Savatin Wottrich 

Presidente do COSEMS/GO 

Rua 14, s/nº, Edifício Flamboyant Park Business - Jardim Goiás. Goiânia/GO 

CEP: 78810-180 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0034/2021. 

Prezada Senhora, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0034/2021 de 

01/09/2021, que dispõe sobre o exame sob a perspectiva de completude e 

conformidade da documentação encaminhada ao Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS por esse conselho, conforme 

orienta Regulamento Interno da apresentação ao CONASEMS das Prestações 

de Contas dos COSEMS referente aos recursos da Contribuição de 

Representação Institucional. 

Atenciosamente, 

Wilames Freire Bezerra 
PRESIDENTE DO CONASEMS 
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