
 

 

 

Oficio COSEMS-MA 0903/2021          
 
 

 São Luís (MA), 29 de junho de 2021. 

 
 

 

V. Ex. ª Willames Freire Bezerra.  

Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – 

CONASEMS 

Brasília – DF 

 

 

 

Assunto: Encaminha Prestação de Contas do CONASEMS – MA. 

 

 

Conforme determinação do Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde – CONASEMS, através da Deliberação CONASEMS 

02/2019, estamos encaminhando a Prestação de Contas deste COSEMS - MA, 

referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2021, compreendendo os 

meses de janeiro a abril de 2021. 

 

 

Para tanto, segue em anexo: 

I – Relatório de Atividades; 

II – Relatório da movimentação Financeira –Anexo I; 

III – Extratos Bancários e da Aplicação Financeira; 

IV – Relatório das contas (ATA), devidamente assinados pelos membros 

do Conselho Fiscal; 

 V - Planilha que contempla o Manual de Procedimentos – Anexo II 

(Relação de Pagamentos). 

  

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

  

 

 



 

 
 

 

 ESTADO DO MARANHÃO 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE ATIVIDADES DO COSEMS – 

MARANHÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO LUIS –MA 

2021 
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1  IDENTIFICAÇÃO  

1.1 Informações Territoriais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE 

1.2  Informações sobre Regionalização 

A nova configuração das macrorregiões de saúde estabelecidas pela Resolução CIB nº 

64 de 25 de maio de 2018, apresenta a conformação abaixo: 

Definição das Macrorregiões de Saúde do Estado do Maranhão: 

Macrorregião Região 
População/ 

2017/IBGE 

MACRORREGIÃO 

NORTE 

SÃO LUÍS 1.430.829 

ROSÁRIO 295.040 

PINHEIRO 390.484 

VIANA 268.312 

SANTA INÊS 383.422 

BACABAL 268.400 

CHAPADINHA 372.236 

ITAPECURÚ MIRIM 379.815 

ZÉ DOCA 296.112 

 TOTAL 4.084.650 

 

 

MACRORREGIÃO 

SUL¹ 

 

IMPERATRIZ 509.369 

BALSAS 246.423 

AÇAILANDIA 292.670 

BARRA DO CORDA 229.450 

 TOTAL 1.277.912 

 

UF/ Estado MARANHÃO 

Área 
 

População Estimada 
7.035.055 pessoas 

População No Último Censo [2010] 6.574.789 pessoas 

Densidade Demográfica [2010] 19,81 hab/km² 

Área da unidade territorial 329.642,170 km² 

N. de Municípios 
217 
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MACRORREGIÃO 

LESTE² 

 

 

CAXIAS 300.551 

CODÓ 303.474 

PRESIDENTE DUTRA 285.381 

PEDREIRAS 214.675 

TIMON 245.719 

SÃO JOÃO DOS PATOS 241.674 

 TOTAL 1.591.474 

 

 

 

 

1.3 Informações sobre o órgão: Conselho de Secretários Municipais de Saúde  

 

Nome do Órgão  Conselho de Secretários Municipais de Saúde 

 Criado em 27/09/1990 Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas n. 15547/99 no Cartório Cantuária de 

Azevedo. Atualizado por força da lei 10.406/2002.  

CNPJ CNPJ: 00.603.960/0001-46       

Endereço  Av. Jerônimo de Albuquerq65075-380e, s/n, Bairro 

Calhau, Ala Azul, Sla 01, CEP: 65075-380 na Casa do 

Trabalhador, Estado do Maranhão 

E - mail contato@cosemsma.org.br 

 Telefone: (98) 32270911      

 

1.4 Diretoria Executiva 

 

Presidente 
Domingos Vinícius de Araújo 

Santos 

Vice-presidente Iolete Soares Arruada 

Segundo Vice-presidente Valquíria de Sousa Carneiro 

Secretária Geral 
Aila Maria dos Santos Freitas Silva 

 

1 A Macrorregião Sul é referência interestadual pactuada para Tocantins. 

2 A Macrorregião Leste terá suas referências pactuadas para o Piauí. 
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Segunda Secretária Geral 
Linderval de Moura Sousa 

Tesoureiro Cristina Oeiras Modesto 

Segundo Tesoureiro Jefferson Araújo Veras 

Secretário de Articulação Politica 
Fabio Silva Nascimento 

Segundo Secretário de Articulação 

Politica 

Liliane Neves Carvalho 

Secretário de Comunicação 
Eduardo Rogério Raposo Buna 

 

Segundo Secretário de Comunicação 
Isaura Cristina Araújo de Macedo 

Lima  

 

1.5 Conselho Fiscal 

 

Primeiro Titular 
Lucilene Sousa Moraes   

Segundo Titular Raimunda da Cunha Carneiro 

Terceiro Titular Larissa de Maria Schalcher Mendes Almeida 

Primeiro Suplente 
Francisco da Conceição Moraes  

Segundo Suplente 
Viviane Arruda Pereira Brito 

 Terceiro Suplente 
  Analidia Bacelar  
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2 APRESENTAÇÃO 

 

O Relatório Quadrimestral de 2020 (referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e 

abril), apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria Executiva do 

COSEMS- MA. 

2.1. JANEIRO 

2.1.1 Encontro de Gestores Municipais de Saúde 

  

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com o Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde do Maranhão – COSEMS/MA reúne, entre os dias 12 e 15 de 

janeiro, gestores municipais de saúde em encontro que tem como tema “Desafios dos 

Municípios no Enfrentamento das Consequências da Pandemia”. O objetivo é avaliar o 

cenário de pandemia nos municípios e alinhar novas estratégias para o combate ao novo 

coronavírus. A programação do encontro inclui a apresentação do Plano Estadual de 

Vacinação contra a Covid-19.    

Para evitar aglomeração, o mesmo evento acontece durante os quatro dias. Assim, 

representantes de todos os 217 municípios maranhenses têm a oportunidade de 

participarem do encontro. Nesta terça-feira (12), se reuniram gestores de municípios das 

regionais de saúde de Imperatriz, Açailândia, Balsas e São João dos Patos.   

A programação do encontro inclui debates sobre o programa Previne Brasil e o novo 

financiamento da Atenção Básica; os recursos e indicadores do Programa de 

Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde; o perfil das vigilâncias nos 

municípios; os Sistemas de Informação em Saúde e Recursos associados à gestão da 

informação; a Assistência Farmacêutica no SUS; os indicadores, estrutura hospitalar 

estadual, rede de serviços, acesso, regulação e transporte; entre outros. 
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2.1.2 Município em Foco  

 

 

 

Nesta quarta-feira (13), reunião com os Secretários de Saúde dos Municípios de São 

Francisco do Brejão (Lucilene Moraes) e Açailândia (Linderval Moura).   

 

2.1.3 - Município em Foco  

 

 

Nesta manhã (21), o prefeito do município de Igarapé Grande, presidente da FAMEM, 

Erlanio Xavier, empossa o novo Secretário de Saúde do Município, presidente do 

COSEMS/MA, Vinícius Araújo. 

A solenidade realizada na Unidade Hospitalar Expedido Galvão, contou com a presença 

de autoridades locais e equipe de saúde de Igarapé Grande. 

Para o presidente do COSEMS/MA essa parceria só contribui com a saúde do 

município, além de fortalecer o apoio COSEMS/MA e FAMEM, junto aos municípios 

do Maranhão. 
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2.1.4 - Município em Foco 

 

A Secretária de Saúde do município de Porto Franco é eleita nova Coordenadora da CIR 

Imperatriz. 

Em reunião realizada na última quarta-feira (27), a Secretária de Saúde do município de Porto 

Franco, Valéria Macêdo, foi eleita a nova Coordenadora da Comissão Intergestores Regional – 

CIR Imperatriz. 

A CIR Imperatriz é composta por 16 municípios: Porto Franco, Imperatriz, João Lisboa, 

Senador La Rocque, Amarante do Maranhão, Davinópolis, Buritirana, Governador Edison 

Lobão, Ribamar Fiquene, Montes Altos, Lajeado Novo, Campestre, Sítio Novo, São João do 

Paraíso, Estreito e Carolina. 

Para Valéria, a escolha é um reconhecimento a todo trabalho exercido na saúde. “Quero 

agradecer aos gestores pela oportunidade e informar que irei representar com zelo e dedicação o 

referido cargo, sempre buscando fortalecer a Região de Saúde de Imperatriz, promovendo 

articulação, de forma integrada e solidária, entre os gestores do SUS em âmbito regional". 
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2.2 FEVEREIRO 

2.2.1 Município em foco 

 

Reunião da Comissão Intergestores Regional - CIR de Rosário, realizada nesta sexta-

feira (12), na sala do COSEMS/MA na Federação dos Municipios do Estado do 

Maranhão - FAMEM. 

Os Secretários Municipais de Saúde da região discutiram sobre as redes de atenção à 

saúde e a mudança de modalidade do Centros de Atenção Psicossocial - CAPS do 

município de Icatu. 

CIR Rosário em busca de intervenções para melhorias na operacionalização de ações e 

serviços de saúde no âmbito regional. 

 

2.2.2 Reunião CIB/MA 

 

 

Reunião da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/MA, realizada sexta-feira (19) por 

videoconferência, trouxe uma pauta extensa que tratou sobre diferentes temas no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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2.3 MARÇO 

2.3.1 Município em foco  

 

No município de Turilândia, por meio da Secretária de Saúde, ações em enfrentamento 

ao Coronavírus (Covid-19), vacinação para o grupo prioritário, barreiras sanitárias e 

capacitação para ACS sobre a Covid-19.  

 

2.3.2 Reunião CIB/MA 

 

Nesta sexta-feira (19), reunião da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/MA de forma 

virtual.  
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A CIB constitui-se em uma instância colegiada de articulação, negociação, pactuação 

consensual entre o gestor estadual e os gestores municipais, e de caráter deliberativo 

para definição dos aspectos operacionais e de regulamentação das políticas públicas de 

saúde e das regras de gestão compartilhada, propiciando um espaço para o 

fortalecimento da governança do Sistema Único de Saúde – SUS 

 

 

2.4 ABRIL 

2.4.1 Entrega de câmeras refrigeradas  

 

A representante do COSEMS/MA, Secretária de Saúde do Município de Alcântara, 

Sormanne Branco, participou nesta sexta-feira (09), da entrega de 15 câmeras 

refrigeradas para conservação de vacina e caminhões-baús para transporte de vacinas, 

medicamentos e outros insumos. 

Os caminhões serão utilizados tanto para o transporte de insumos para as imunizações 

de rotina quanto em campanhas vacinais. Os equipamentos de refrigeração foram 

adquiridos para atender as necessidades das Salas de Vacinação e Redes de Frio 

Estadual e Regionais do Estado do Maranhão. 

O ato simbólico realizado na Secretaria de Estado da Saúde (SES/MA), contou com a 

presença do representante da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão - 

FAMEM, Prefeito de São Bernardo, João Igor Carvalho; Secretária Adjunta da Política 

de Atenção Primária e Vigilância em Saúde, Waldeise Pereira e o Secretário de Saúde 

do Estado, Carlos Lula. 
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3 INFORMES PUBLICITÁRIOS 

  

 

Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19 

 

6º Bimestre 2020 de SIOPS já está disponível para preenchimento e homologação 
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Prorrogado o prazo para cadastro no SCNES 

 

Novo Ciclo de adesões do PSE 
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Último prazo para adequação das equipes de AB no CNES 

 

Portaria GM/MS Nº 894, de 11 de maio de 2021 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Maranhão – 

(COSEMS/MA), vinculado ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS), é instância colegiada representativa dos gestores municipais de saúde 

do estado do Maranhão. Segundo seu estatuto, o COSEMS/MA tem como finalidade, 

atuar em âmbito estadual com autonomia técnica, administrativa e financeira, dotada de 

patrimônio próprio, destinada a congregar os Secretários Municipais de Saúde do 

Estado do Maranhão e seus respectivos municípios, visando a integração técnica – 

administrativa, respeitando sua competente autonomia. 

O Conselho tem como missão, possibilitar a efetiva participação das 

organizações da sociedade civil no planejamento, avaliação e fiscalização das ações e 

serviços de saúde e assim lutar pela plena efetivação do Serviço Único de Saúde (SUS). 

Dentre as atividades que o COSEMS/MA desenvolve está a participação, 

coordenação e organização de reuniões, seminários, congressos, estudos, pesquisas, 

prestação de serviços, capacitação e educação permanente e continuidade pessoal, 

informações, participação em órgãos colegiados públicos e privados, assistência técnica 

e cooperação interinstitucional, com órgãos e entidades governamentais e não 

governamentais que atuam na área da saúde ou em áreas correlatas, com ou sem fins 

lucrativos, nacionais e internacionais.  

Para fins de alinhamento de informações os relatórios (anuais e quadrimestrais) 

seguem como matriz de referência os documentos utilizados pelo CONASEMS. 

As atividades desenvolvidas pelo COSEMS/MA estão descritas neste relatório, 

tanto virtuais (em decorrência da pandemia do Coronavírus –Covid-19), quanto de 

forma presencial.    
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1  IDENTIFICAÇÃO  

1.1 Informações Territoriais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE 

1.2  Informações sobre Regionalização 

A nova configuração das macrorregiões de saúde estabelecidas pela Resolução CIB nº 

64 de 25 de maio de 2018, apresenta a conformação abaixo: 

Definição das Macrorregiões de Saúde do Estado do Maranhão: 

Macrorregião Região 
População/ 

2017/IBGE 

MACRORREGIÃO 

NORTE 

SÃO LUÍS 1.430.829 

ROSÁRIO 295.040 

PINHEIRO 390.484 

VIANA 268.312 

SANTA INÊS 383.422 

BACABAL 268.400 

CHAPADINHA 372.236 

ITAPECURÚ MIRIM 379.815 

ZÉ DOCA 296.112 

 TOTAL 4.084.650 

 

 

MACRORREGIÃO 

SUL¹ 

 

IMPERATRIZ 509.369 

BALSAS 246.423 

AÇAILANDIA 292.670 

BARRA DO CORDA 229.450 

 TOTAL 1.277.912 

 

 

 

UF/ Estado MARANHÃO 

Área 
 

População Estimada 
7.035.055 pessoas 

População No Último Censo [2010] 6.574.789 pessoas 

Densidade Demográfica [2010] 19,81 hab/km² 

Área da unidade territorial 329.642,170 km² 

N. de Municípios 
217 
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MACRORREGIÃO 

LESTE² 

 

 

CAXIAS 300.551 

CODÓ 303.474 

PRESIDENTE DUTRA 285.381 

PEDREIRAS 214.675 

TIMON 245.719 

SÃO JOÃO DOS PATOS 241.674 

 TOTAL 1.591.474 

 

 

 

 

1.3 Informações sobre o órgão: Conselho de Secretários Municipais de Saúde  

 

Nome do Órgão  Conselho de Secretários Municipais de Saúde 

 Criado em 27/09/1990 Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas n. 15547/99 no Cartório Cantuária de 

Azevedo. Atualizado por força da lei 10.406/2002.  

CNPJ CNPJ: 00.603.960/0001-46       

Endereço  Av. Jerônimo de Albuquerq65075-380e, s/n, Bairro 

Calhau, Ala Azul, Sla 01, CEP: 65075-380 na Casa do 

Trabalhador, Estado do Maranhão 

E - mail contato@cosemsma.org.br 

 Telefone: (98) 32270911      

 

1.4 Diretoria Executiva 

 

Presidente 
Domingos Vinícius de Araújo 

Santos 

Vice-presidente Iolete Soares de Arruda 

Segundo Vice-presidente Walquíria de Sousa Costa Carneiro  

Secretária Geral 
Aila Maria dos Santos Freitas Silva 

 
 

 

1 A Macrorregião Sul é referência interestadual pactuada para Tocantins. 

2 A Macrorregião Leste terá suas referências pactuadas para o Piauí. 

mailto:contato@cosemsma.org.br
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Segundo Secretária Geral 
Linderval de Moura Sousa 

Tesoureira Cristina Oeiras Modesto  

Segunda Tesoureira Macus Vinícius Cabral Silva 

Secretário de Articulação Politica 
Fabio Silva Nascimento 

Segunda Secretária de Articulação 

Politica 

Liliane Neves Carvalho 

Secretário de Comunicação 
Carlos Alberto Martins de Sousa 

 

Segunda Secretária de Comunicação 
Isaura Cristina Araújo de Macedo 

Lima 

 

1.5 Conselho Fiscal 

 

Primeira Titular 
Lucilene Sousa Moraes  

Segunda Titular Raimunda da Cunha Carneiro 

Terceira Titular Larissa de Maria Schalcher Mendes Almeida  

Primeiro Suplente 
Francisco da Conceição Moraes  

Segunda Suplente 
Viviane Arruda Pereira Brito 

Terceira Suplente 
Analidia Bacelar  
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2 APRESENTAÇÃO 

 

O Relatório Anual de 2020 apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito da 

Secretaria Executiva do COSEMS- MA. 

2.1. JANEIRO 

 

2.1.1 Reunião da Diretoria Executiva do COSEMS/MA 

Primeira reunião de 2020 da Diretoria Executiva do COSEMS/MA, realizada na sede do 

Conselho. 

Em pauta: Definição de data da Assembleia Geral do COSEMS, Cirurgias Cardíacas - 

Fluxo e Acesso, Regimento Interno da CIB e a Portaria n° 3.932, de 30 de dezembro de 

2019 que define, para o exercício de 2020, a estratégia de acesso aos Procedimentos 

Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/B7q927Upmwt/ 

https://www.instagram.com/p/B7q927Upmwt/
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2.1.2 Reunião da Comissão Intergestores Regional 

 

Reunião da Comissão Intergestores Regional - CIR Viana, realizada na quinta-feira 

(23), para discutir uma pauta ampla focada na melhoria da Atenção Básica - AB, 

aprovação do Plano Regional de Doenças Crônicas e pactuações que fortalecem a 

região. 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/B7rRotEpKcg/ 

 

2.2 FEVEREIRO 

2.2.1 Reunião da Diretoria Executiva do COSEMS/MA 

 

 

Discutindo melhorias para o COSEMS/MA, nossa Diretoria Executiva esteve reunida 

na quinta-feira (06), na sede deste Conselho. 

https://www.instagram.com/p/B7rRotEpKcg/
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Em pauta: Apresentação da proposta de divisão dos Apoiadores COSEMS/MA; 

Adequação do Regimento Interno do COSEMS/MA e Definição da data da Assembleia 

Geral do Conselho. 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/B8PVYIVJtuZ/ 

2.2.2 Reunião da Comissão Intergestores Bipartite 

 

 

Tendo como discussão central o novo Coronavírus e as providências do Maranhão sobre 

informações e esclarecimento aos municípios, a Comissão Intergestores Bipartite – 

CIB/MA esteve reunida na sexta-feira (07), no auditório da Casa do Trabalhador. 

Em pauta: Implantação de uma Base Descentralizada do SAMU 192; Apreciação das 

propostas das Redes Temáticas de Atenção à Saúde durante as Oficinas da PRI 

realizadas no período de outubro a dezembro de 2019; Credenciamento do Hospital São 

Domingos para Transplantes de Rim e de Fígado; Credenciamento do Hospital de 

referência Oftalmológico – HRO para Transplantes de Córneas e a Apresentação do 

Plano de Contingência do novo Coronavírus. 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/B8RoKyHpH9O/ 

 

https://www.instagram.com/p/B8PVYIVJtuZ/
https://www.instagram.com/p/B8RoKyHpH9O/
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2.2.3 Oficina Nacional de Apoio à Implementação do Novo Financiamento Federal da 

Atenção Primária à Saúde 

 

 

 

Presidente, Vinícius Araújo, Coordenadora e Apoiadores do Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde do Maranhão – COSEMS/MA, participaram na segunda-feira (10) 

e terça-feira (11), em Brasília-DF, da Oficina Nacional de Apoio à Implementação do 

Novo Financiamento Federal da Atenção Primária à Saúde “Previne Brasil”. 

A oficina teve como objetivo a discussão do novo modelo de financiamento, impactos e 

importância do Apoiador junto aos municípios no diálogo sobre o novo modelo de APS. 

O Programa Previne Brasil, instituído pela portaria Nº 2.979, de 12 de novembro de 

2019, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à 

Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da alteração da Portaria 

de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. 

O encontro realizado pelo CONASEMS e Secretaria de Atenção Primária à Saúde 

(SAPS/MS), reuniu mais de 400 profissionais do SUS, dentre eles apoiadores e 

coordenadores da Rede Colaborativa e presidentes de COSEMS. 

Antes da abertura da Oficina Nacional de Apoio à Implantação do Novo Financiamento 

Federal da Atenção Primária à Saúde “Previne Brasil”, o presidente do CONASEMS,  
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Wilames Freire, vice-presidente, Charles Tocantins, secretário executivo, Mauro 

Junqueira, mais de 10 presidentes de COSEMS e representantes do Hospital Alemão  

 

Oswaldo Cruz, se reuniram com os 218 apoiadores e coordenadores da Rede 

Colaborativa CONASEMS-COSEMS presentes no evento. 

Disponível em: http://cosemsma.org.br/2020/02/cosems-ma-participa-da-oficina-nacional-de-

apoio-a-implementacao-do-novo-financiamento-federal-da-atencao-primaria-a-saude-em-

brasilia/ 

 

2.2.4 Reunião do Conselho Fiscal do COSEMS/MA 

 

Na manhã do dia 14 de fevereiro ocorreu a reunião do Conselho Fiscal do 

COSEMS/MA, para apresentação do 3º relatório quadrimestral de 2019 do Conselho. 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/B8jROEtpECE/ 

 

2.2.5 Novo modelo de financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) 

Em Balsas, Apoiadora Regional do COSEMS/MA, Claudilene Fortaleza, realizou um 

treinamento com Técnicos da Saúde e Secretários Municipais de Saúde da Comissão 

Intergestores Regional – CIR de Balsas, sobre o novo modelo de financiamento da 

Atenção Primária à Saúde (APS), “Previne Brasil”.  

 

http://cosemsma.org.br/2020/02/cosems-ma-participa-da-oficina-nacional-de-apoio-a-implementacao-do-novo-financiamento-federal-da-atencao-primaria-a-saude-em-brasilia/
http://cosemsma.org.br/2020/02/cosems-ma-participa-da-oficina-nacional-de-apoio-a-implementacao-do-novo-financiamento-federal-da-atencao-primaria-a-saude-em-brasilia/
http://cosemsma.org.br/2020/02/cosems-ma-participa-da-oficina-nacional-de-apoio-a-implementacao-do-novo-financiamento-federal-da-atencao-primaria-a-saude-em-brasilia/
https://www.instagram.com/p/B8jROEtpECE/


 

13 
 

 

O diálogo faz parte de uma estratégia de discussão realizado durante Oficina Nacional 

de Apoio à Implementação do Novo Financiamento Federal da Atenção Primária à 

Saúde, em Brasília, com os apoiadores e coordenadores da Rede Colaborativa - 

COSEMS/CONASEMS.  

A apoiadora fez uma apresentação sobre como é o perfil do novo financiamento e os 

indicadores que serão trabalhados no município. 

 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/B81G33upRGn/ 

2.2.6 Reuniões e visitas 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B81G33upRGn/
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Recebemos na quinta-feira (06), a advogada e pesquisadora, Claudia Soares, para uma 

entrevista de mestrado em Gestão de Programas e Serviços de Saúde, com o presidente 

do COSEMS/MA, Vinícius Araújo.  

O trabalho busca analisar os diferentes modelos de gestão de unidades hospitalares na 

Rede Estadual de Saúde, no contexto de uma Ação Civil Pública e suas interfaces. 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/B8O59y1Jvjz/ 

 

 

Para discutir melhorias na saúde do Maranhão, o Secretário de Saúde do Estado, Carlos 

Lula, esteve reunido na manhã do dia 07 de fevereiro de 2020, com o presidente do 

COSEMS/MA, Vinícius Araújo, na sede do Conselho. 

Na oportunidade o presidente entregou a agenda COSEMS/MA 2020. 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/B8SYGgXpJ7Z/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B8O59y1Jvjz/
https://www.instagram.com/p/B8SYGgXpJ7Z/
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2.3 MARÇO  

2.3.1 Reunião da Diretoria Executiva 

 

Nossa Diretoria Executiva reunida na quarta-feira (11), na sede do COSEMS/MA, 

discutindo sobre o Seminário do novo modelo de financiamento da APS, mudanças dos 

cargos em vagância na CIB e nova proposta do Estatuto do COSEMS/MA. 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/B9m2xaCpn1W/ 

https://www.instagram.com/p/B9m2xaCpn1W/
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2.3.2 Seminário “Novo Modelo de Financiamento da Atenção Primária à Saúde” 

 

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Maranhão - COSEMS|MA, realizou 

na quinta-feira (12), o seminário “Novo Modelo de Financiamento da Atenção Primária 

à Saúde”, no Praia Mar Hotel - São Luís/MA.  

O evento que reuniu Secretários Municipais de Saúde e Técnicos, discutiu e esclareceu 

dúvidas sobre novo modelo de financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da alteração da Portaria de 

Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, pela Portaria n° 2979 de 12 de 

novembro de 2019. 

O encontro foi conduzido por uma roda de conversa com a Apoiadora do 

COSEMS/MA, Antonia Mesquita; Gestor de Dados do CONECTASUS e do eSUS/AB, 

Cunha Neto e a Chefe do Departamento de Atenção a Saúde da Família da SES/MA, 

Ana Carolina.  

A discussão se estenderá por todas as regiões de saúde do Maranhão. 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/B9pnYD6pA7Y/ 

https://www.instagram.com/p/B9pnYD6pA7Y/
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2.3.3 Assembleia Geral do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Maranhão 

 

Assembleia Geral do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Maranhão – 

COSEMS/MA, realizada na quinta-feira (12), na Praia Mar Hotel – São Luís/MA. 

Com participação ativa dos Secretários Municipais de Saúde, a Assembleia aprovou o 

novo Estatuto do COSEMS/MA e alinhou estratégias de gestão para 2020. 

Além das discussões da pauta, foi eleito devido á vagância do cargo, o segundo suplente 

do Conselho Fiscal, o Secretário de Saúde do Município de Cajari, Diego Jardim. 

Disponível em: http://cosemsma.org.br/2020/03/assembleia-geral-do-cosems-ma/ 

 

2.3.4 Reunião da Comissão Intergestora Bipartite 

http://cosemsma.org.br/2020/03/assembleia-geral-do-cosems-ma/
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Reunião da Comissão Intergestora Bipartite - CIB/MA, realizada nesta manhã (13), no 

auditório da Casa do Trabalhador. 

Foram discutidos na pauta o Projeto de Planificação dá Atenção à Saúde na Regional de 

Barra do Corda, Apreciação das propostas das Redes Temáticas de Atenção à Saúde, 

durante as Oficinas da PRI realizadas no período de outubro a dezembro de 2019 e 

discussão do Coronavírus e o Plano Estadual de Contingência. 

 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/B9r_ZZcJPwH/ 

https://www.instagram.com/p/B9r_ZZcJPwH/
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2.3.5 Auditórias da MRP 

 

 

 

O COSEMS/MA recebeu nos dias 17 e 18, auditórias da MRP Auditoria e Consultoria. 

A visita coordenada pela Secretária Executiva do COSEMS/MA, Idalete Rodrigues, 

teve como objetivo mais transparência e aperfeiçoamento das aplicações dos recursos 

do COSEMS/MA, com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, em entidades 

sem fins lucrativos. 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/B96hKDGJXHu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B96hKDGJXHu/
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2.4 ABRIL 

2.4.1 Reunião da Diretoria Executiva do COSEMS/MA 

 

Reunião da Diretoria Executiva do COSEMS/MA, realizada sexta-feira (17), por 

videoconferência. O encontro virtual buscou alinhar com a diretoria, ações do 

COSEM/MA junto aos municípios no combata ao novo Coronavírus (Covid-19). 

 

2.4.2 Reunião da Rede de Comunicação CONASEMS 

 

Reunião da Rede de Comunicação CONASEMS – COSEMS, realizada na segunda-

feira (26). O encontro que acontece semanalmente faz parte de uma estratégia de 

comunicação do Conasems para alinhar, discutir e trocar informações com todos os 

COSEMS do país.  
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Na reunião foi discutida também a campanha #OSUSQUEFAZEMOS, uma ação 

desenvolvida por Conasems e Cosems de todos os estados do país, que visa promover  

 

reconhecer, valorizar e disseminar iniciativas das secretarias municipais de saúde no 

enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19).  

Disponível em: https://www.instagram.com/p/B_8SyGhJJCz/ 

 

2.5 MAIO 

2.5.1 Reunião com regionais de Saúde sobre o Guia Orientador para o enfrentamento da 

pandemia Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde 

 

Regiões de Presidente Dutra e Barra do Corda 

Discussões com as regiões de Presidente Dutra e Barra do Corda, sobre enfrentamento 

do COVID -19 com base no Guia Orientador para o enfrentamento da pandemia Covid-

19 na Rede de Atenção à Saúde. 

O debate surgiu a partir de uma solicitação do CONASS e CONASEMS, a SES/MA em 

parceria com o COSEMS/MA. O guia trabalhado, aborda a organização da Atenção 

Primária à Saúde (APS), Atenção Ambulatorial Especializada, Maternidade e Atenção 

Hospitalar, além da Atenção ao Idoso e odontológica, na lógica da Rede de Atenção à 

Saúde. Para implantar esse instrumento realizaremos reuniões via web com Secretários 

Municipais de Saúde e coord. da APS dos municípios. 
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Disponível em: https://www.instagram.com/p/CAf6PY7JWEU/ e 

http://cosemsma.org.br/2020/05/guia-orienta-estados-e-municipios-para-o-

enfrentamento-da-pandemia-de-covid-19-na-rede-de-atencao-a-saude/ 

 

 

Regiões de São Luís, Rosário, Pinheiro, Viana, Santa Inês, Bacabal, Chapadinha 

  

Web-conferência realizada para discutir o Guia Orientador para o enfrentamento da 

pandemia Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde, com o Presidente do COSEMS/MA, 

equipe SES/MA, apoiadores COSEMS/MA e Secretários de Saúde que compõe a 

macrorregião norte: Regiões de São Luís, Rosário, Pinheiro, Viana, Santa Inês, Bacabal, 

Chapadinha.  

O Guia feito por CONASS e CONASEMS, orienta estados e municípios o 

enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus. Durante a videoconferência, o 

Secretário de Saúde do Município de Cajari, Diego Jardim, relatou um pouco da sua 

experiência com ações de enfrentamento à Covid-19. Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/CAv0IhtpNRo/ 

 

 

Regiões de Imperatriz, Balsas, Açailândia e Barra do Corda 

A macrorregião sul composta pelas regiões  de Imperatriz, Balsas, Açailândia e Barra 

do Corda, esteve reunida na tarde (29), por web-conferência, para discutir o Guia 

Orientador para o enfrentamento da pandemia Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde. 

A Secretária de Saúde do Município de João Lisboa, Wilka Gabrielle de Vasconcelos,  

https://www.instagram.com/p/CAv0IhtpNRo/
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apresentou algumas ações realizadas na cidade no combate à Covid-19. Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/CAycMRmJWJ5/ 

 

 

2.6 JUNHO  

2.6.1 Entrega dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s à Federação dos 

Municípios 

 

A Secretária Executiva do COSEMS/MA, Idalate Rodrigues, participou da entrega dos 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s à Federação dos Municípios do Estado do 

Maranhão - FAMEM. 

 Os equipamentos que serão repassados aos municípios maranhenses para os 

profissionais de saúde, vão auxiliar no combate à Covid-19. 

 

 Os EPI’s fazem parte da divisão dos recursos do Ministério da Saúde (Portaria Nº 480) 

destinados ao combate do Novo Coronavírus entre os municípios, pactuado na 
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Comissão Intergestores Bipartite – CIB/MA. Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/CBB3qqlJaj5/ 

 

2.6.2 Oficinas para implementação do Guia de enfrentamento à Covid-19  

COSEMS/MA em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão – 

SES/MA discute por videoconferência nas macrorregiões (Norte, Oeste, Centro, Leste e 

Sul) do   

Maranhão, a implementação do Guia Orientador para o enfrentamento da pandemia 

Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde. 

O guia criado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) surge a partir da 

preocupação da Atenção Primária a Saúde – APS em relação às demais situações de 

saúde, em especial as condições crônicas, frente ao enfoque dado à pandemia de 

Coronavírus. O principal objetivo das oficinas é definir estratégias bipartite de 

implementação do guia e apresentar o diagnóstico da situação de saúde frente à 

pandemia nas regiões de saúde do Maranhão. 

O evento virtual reúne Secretários Municipais de Saúde que compõem a macrorregião, 

Coordenadores da Atenção Básica – AB, presidente do COSEMS/MA, Vinícius Araújo, 

Apoiadores COSEMS/MA e representantes da SES/MA. 

Disponível em: http://cosemsma.org.br/2020/07/maranhao-oficinas-para-implementar-

guia-de-enfrentamento-a-covid/ 

 

 

http://cosemsma.org.br/2020/07/maranhao-oficinas-para-implementar-guia-de-enfrentamento-a-covid/
http://cosemsma.org.br/2020/07/maranhao-oficinas-para-implementar-guia-de-enfrentamento-a-covid/
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2.6.3 Reunião da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/MA 

Por videoconferência, reunião da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/MA. As 

pautas principais foram voltadas para o enfrentamento da Covid-19 nos municípios e o 

diálogo da SES/MA com o COSEMS/MA nesse momento de pandemia. 

 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CBoCQ0jpolv/ 
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2.6.4 Reunião do Conselho Fiscal do COSEMS/MA 

 

 

Reunião do Conselho Fiscal do COSEMS/MA, na manhã (26), por videoconferência.  

O encontro teve como objetivo, prestar contas e apresentar o relatório financeiro do 1º 

quadrimestre do ano de 2020. 
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2.7 JULHO  

2.7.1 Reunião sobre o apoio financeiro a Estados e Municípios para o enfrentamento da 

pandemia 

 

 

Web-conferência com os presidentes dos COSEMS, Assessores Técnicos e Jurídico e 

Coordenadores de Apoio dos COSEMS. 

 

 

Foram esclarecidos pontos principais das iniciativas de apoio financeiro a Estados e 

Municípios para o enfrentamento da pandemia (Medida Provisória n. 938 e da Lei 

Complementar Nº 173). 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CCJNX3SJW34/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CCJNX3SJW34/
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2.7.2 Visita Técnica  

 

A represente do COSEMS/MA, Secretária Executiva, Idalete Rodrigues, acompanhou a 

Superintendente Estadual do Ministério da Saúde, Josilda dos Santos Rodrigues, em 

visita de testagem dos 07 ventiladores pulmonares, doados pelo Ministério da Saúde 

para o município de São José de Ribamar. 

Os equipamentos serão usados como suporte em pacientes infectados por Covid-19, 

permitindo ampliação da capacidade de atendimento da rede de saúde do município, no 

enfrentamento à pandemia. 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CCopcWUJO7a/ 

 

 

2.7.3 Reunião da Comissão Intergestores Bipartite- CIB/MA 
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Reunião da Comissão Intergestores Bipartite- CIB/MA, realizada na sexta-feira, por 

videoconferência.  

Em pauta assuntos como as novas estratégias de combate à Covid-19, Planejamento 

Regional Integrado - PRI e a eleição do Secretário de Saúde da Secretaria de Saúde do 

Estado do Maranhão - SES/MA, Carlos Lula para a presidência do CONASS.   

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CCwUpPUpQ03/ 

 

2.8 AGOSTO  

2.8.1 Recebimento de Material via parceria entre o Conasems e o programa “Todos Pela 

Saúde” 

 

 

Na tarde do dia 05 de agosto de 2020, recebimento dos oxímetros doados via parceria 

entre o Conasems e o programa “Todos Pela Saúde” para equipes de APS e UPAs do 

Maranhão. 

Serão entregues mais de 4000 oxímetros.  

Os aparelhos vão contemplar as Equipes de Saúde da Família e Equipes de Atenção 

Primária; as Unidades Básicas Tradicionais; Unidades Básicas de saúde Fluviais; 

Equipes de Consultório de Rua; Equipes de Atenção Prisional; Equipes de Atenção 

Domiciliar; Equipes Ampliadas de Apoio a saúde da Família (NASF); e Polos de 

Academia de Saúde do Estado. 
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Os equipamentos já́ estão no almoxarifado da Secretaria de Saúde do Estado do 

Maranhão – SES/MA, separados e identificados por município, e serão distribuídos sob 

a coordenação e monitoramento da Coordenação Estadual da APS e COSEMS/MA. 

 Uma parceria Itaú,  CONASS e CONASEMS, e entrega do COSEMS/MA e SES/MA. 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CDhZwoCJsO_/ 

 

 

2.8.2. Reunião da Diretoria Executiva do COSEMS/MA  

 

Reunião da Diretoria Executiva do COSEMS/MA, realizada por videoconfência, na 

quinta-feira (20).  

Foram discutidos assuntos como a evolução do novo Coronavírus nos municípios e a 

mudança de cargos em vagância na Diretoria Executiva do Conselho.  

2.8.3 Reunião da Comissão Intergestores Bipartite- CIB/MA  
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Reunião da Comissão Intergestores Bipartite- CIB/MA, realizada na sexta-feira (20), 

por videoconferência.  

Foram discutidos assuntos relacionados aos aspectos operacionais do processo de 

descentralização das ações de saúde dos municípios.  

 

2.9 SETEMBRO 

2.9.1 Reunião CIB/MA 

 

 

Reunião da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/MA, realizada na sexta-feira (18) 

por videoconferência.  

Em pauta, o balanço do recebimento de processos do Planejamento Regional Integrado 

(PRI); apresentação da estrutura do Plano de Ação Regional (PAR) e a Atualização do 

Plano de Contingência do Novo Coronavírus (COVID-19) do Estado do Maranhão.  

Além disso, foram repassados informes sobre a segunda etapa do Inquérito sorológico 

do Covid-19/SARS-CoV-2 que será realizado do período de 19 a 30 de outubro, em 66 

municípios maranhenses. 
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2.9.2 Solenidade de posse dos indicados para o Comitê Estadual de Prevenção da 

Automutilação e do Suicídio 

 

 

 

 

Na manhã do dia 21 ocorreu solenidade de posse dos indicados para o Comitê Estadual 

de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, realizada no auditório da Secretaria de 

Estado da saúde do Maranhão – SES/MA. 

Participaram da solenidade os representes do COSEMS/MA, Secretário de Saúde do 

Município de São Domingos do Azeitão, Gilson Pontes e o apoio do Conselho, 

Claudiane Carvalho. 

 

2.10 OUTUBRO  

2.10.1 Experiência do município de São José de Ribamar será apresentada na I Mostra 

Virtual Brasil, aqui tem SUS 
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O Município de São José de Ribamar representará o Maranhão na 3ª etapa da I Mostra 

Virtual Brasil, aqui tem SUS, na programação do I Congresso Virtual do CONASEMS. 

O trabalho com o título “REDE ACOLHE: Enfrentamento à COVID-19 no âmbito da 

Atenção Primária em Saúde”, do autor Willian Vieira Ferreira, selecionado com mais 7 

(sete) experiências serão apresentadas em 2 (duas) Rodas de Conversa virtuais, nos dias 

20 e 21 de outubro. 

O Maranhão submeteu para a mostra nacional 8 (oito) experiências exitosas dos 

Municípios de Carutapera (1), Mata Roma (1), Pio XII (1), São José de Ribamar (1), 

São Luís (4). 

A experiência selecionada, trata da implementação da Rede Acolhe para o 

enfrentamento da COVID-19 dentro da Atenção Primária em Saúde no município de 

São José de Ribamar-MA, mostrando o fortalecimento da APS, com resultados 

positivos no enfrentamento da pandemia do Coronavírus. 

O projeto selecionado, apresentará na live do dia 20/10, que será transmitida pelo canal 

do CONASEMS no YouTube. 

 

2.10.2 Mostra virtual 

 

A “1ª Mostra Virtual Brasil aqui tem SUS – enfrentamento à Covid-19” promove o 

encontro, a troca de experiências, a construção de novos conhecimentos e o aprendizado 

entre trabalhadores e gestores da saúde no âmbito municipal. Consiste na apresentação 

de experiências de impacto positivo para o SUS em todo o Brasil. 

Todos os trabalhos inscritos, vão compor um repositório online a ser disponibilizado 

pelo CONASEMS e os 300 melhores pontuados, selecionado pelos seus respectivos 

COSEMS vão integrar o Catálogo de experiências elaborado pelo CONASEMS. 

Disponível em: http://cosemsma.org.br/2020/10/experiencia-do-municipio-de-sao-jose-

de-ribamar-sera-apresentada-na-i-mostra-virtual-brasil-aqui-tem-sus/ 
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2.10.4 Reunião CIB/MA 

 

 

Reunião da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/MA, realizada na sexta-feira (18) 

por videoconferência.  

Em pauta, a aprovação do elenco de medicamentos para assistência e tratamento de 

infecções sexualmente transmissíveis (IST), Departamento de IST/AIDS e Hepatites 

Virais (C.I 204/2020); balanço do recebimento de processos do Planejamento Regional 

Integrado (PRI): homologação das Etapas I e II e Planos de Ação Regional e oficinas 

Macrorregionais: Agregados, áreas estratégicas, parametrização e percentuais de 

alcance. 
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2.11 NOVEMBRO 

 

2.11.1 Reunião com a SES/MA, COSEMS/MA e CIR São Luís 

 

 

Na manhã ̃(05), reunião com a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão (SES/MA), 

Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Maranhão (COSEMS/MA) e 

Comissão Intergestores Regional - CIR São Luís. 

Discussões acerca dos Planos de Ação das Redes Temáticas com a equipe e os Grupos 

Condutores do Planejamento Regional Integrado – PRI. 

 

2.12 DEZEMBRO 

2.12.1 Lançamento da Agenda positHIVa para gestores da saúde 
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O Departamento de Saúde Pública (DSP) da UFMA lança a “Agenda positHIVa para 

gestores da saúde”, de forma virtual, no dia 01 de dezembro, às 10h, alusiva à abertura 

do dezembro vermelho. 

Com o apoio do COSEMS/MA, SES/MA e Ministério da Saúde, a agenda objetiva 

divulgar aos gestores de saúde, um conjunto de estratégias sobre a necessidade de 

ampliação das ações para prevenção e controle do HIV, Aids e outras infecções 

sexualmente transmissíveis (IST) nos municípios. 

O lançamento será transmitido pelo Canal COSEMS/MA no Youtube. 

A agenda apresenta um conjunto de diretrizes prioritárias de modo a permitir o 

estabelecimento e a definição de metas a serem pactuadas para uma programação e um 

planejamento mais eficiente na execução de ações, visando alcançar prevenção e 

controle das infecções sexualmente transmissíveis (IST), além de apresentar propostas 

efetivas voltadas às populações em situação de maior vulnerabilidade ao HIV em cada 

território. 

Para a autora do projeto, professora e coordenadora geral da Liga Acadêmica de AIDS e 

IST’s (Laais), Silvia Viana, a agenda tem como propósito um diálogo interativo de 

alguns compromissos que o gestor precisa discutir com sua equipe para que faça 

realmente a prevenção da HIV, Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis 

(IST) no seu território. “Levamos os gestores a refletir e apresentamos painéis de 

indicadores que eles podem discutir com sua equipe uma agenda estratégica de ações 

efetivas conforme sua necessidade”, explica a professora. 

De acordo com a agenda, o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Doenças 

de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI), adotou uma 

agenda estratégica, com uma matriz programática voltada às chamadas “populações-

chave”, que são as pessoas atingidas desproporcionalmente e desigualmente em 

comparação à população em geral, tanto do ponto de vista epidemiológico quanto em 

relação ao acesso à saúde, para que, em articulação com estados, municípios e com a 

sociedade civil, consiga ampliar o acesso dessas pessoas às ações de prevenção e 

cuidado integral às doenças sexualmente transmissíveis (DST). 
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Disponível em: http://cosemsma.org.br/2020/11/lancamento-da-agenda-posithiva-para-

gestores-da-saude/ 

 

3 INFORMES PUBLICITÁRIOS 

  

 

- Reajuste dos valores dos incentivos financeiros de custeio das equipes de Saúde Bucal, 

nas modalidades 1 e 2.  

 

 

- Prazo prorrogado – Registro de dados de aplicações de vacinas e outros 

imunobiológicos.  

 

http://cosemsma.org.br/2020/11/lancamento-da-agenda-posithiva-para-gestores-da-saude/
http://cosemsma.org.br/2020/11/lancamento-da-agenda-posithiva-para-gestores-da-saude/
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- Desabastecimento de medicamentos do tratamento para Hanseníase. 

 

 

- Desabastecimento da medicação para Toxoplasmose Gestacional 
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- Campanhas nacionais de vacinação 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa de avaliação do Projeto Rede Colaborativa 

 

 

Prazo para alcance de meta de cadastro dos usuários do SUS 
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 Municípios contemplados pelo projeto de conectividade do Ministério da Saúde (MS) 

em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações  

 

 

(MCTIC) tem até sexta-feira (04) para preencher o formulário e garantir o recebimento 

da conexão. 

Cerca de 1400 municípios habilitados ainda não preencheram o formulário e correm 

risco de não participar dos próximos chamamentos. Mesmo municípios que não tem 

interesse devem formalizar o responsável para posterior recusa do processo 
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Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para 

Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente. 

 

 

PORTARIA Nº 59, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020: prorroga o prazo da etapa de 

transição da capitação ponderada do Programa Previne Brasil, até dezembro/2020. 
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Fim do período de transposição e transferência de saldos em contas municipais - Lei 

complementar 172. 

A Lei Complementar 172/2020, que possibilita a realocação de recursos financeiros 

constantes dos Fundos de Saúde dos Municípios, provenientes de repasses do Ministério 

da Saúde, tem sua vigência final até o dia 31 de dezembro de 2020. 

 

 

Encerramento do prazo de adesão para repasse financeiro excepcional e temporário, que 

apoia a estruturação, a reorganização e a adequação dos ambientes de atendimento 

odontológico das equipes de Saúde Bucal e dos Centros de Especialidades 

Odontológicas, conforme Portaria nº 61 de 1º de dezembro de 2020. 
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São Luís - MA, 15 de março de 2021                                                       MRP - 087/2021 

 
Sra. 
Idalete Rodrigues dos Santos 
Secretária Executiva 
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MARANHÃO 
São Luís - MA 
  
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 SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MARANHÃO 
(“COSEMS/MA”) 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/MA. 
 
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/MA 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/MA 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 

Secretários Municipais de Saúde do Maranhão - COSEMS/MA 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 o COSEMS/MA está utilizando o código FPAS 507 com a 

alíquota de 5,8%, 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 deveria estar enquadrada no código 

FPAS 515 com a alíquota 5,8%. 

 
b) Verificamos que o COSEMS/MA não faz o recolhimento do PIS sobre a folha de 

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

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

classificadas como Isentas, Imunes ou Dispensadas, e calculado sobre a folha 

de pagamento de salários, à alíquota de 1%.  
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c) O COSEMS/MA não tem conhecimento, até o presente momento, de fatos 

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

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

que, eventualmente, poderá comprometer a apuração dos resultados do 

Conselho no exercício iniciado em 01 de janeiro de 2021. 
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1.  SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório 
 Página 

Introdução  

Revisamos o balanço patrimonial do 
Conselho de Secretários Municipais de 
Saúde do Maranhão - COSEMS/MA, em 31 
de dezembro de 2020, e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data. 

 2  7 

Demonstrações 
Contábeis 

 
Balanço Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado do Exercício. 

 3  8 

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

 4  10 

Nossos Comentários  

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

 5  14 

Ausência de 
conciliações 
bancárias 
tempestivas 

 
Constatamos que o COSEMS/MA não 
elabora conciliações bancárias em forma 
de relatório auxiliar. 

 5.1  14 

Cessão de uso  
A área do COSEMS/MA funciona no espaço 
cedido pelo Governo do Estado do 
Maranhão. 

 5.2  16 

Revisão do valor 
contábil líquido dos 
bens registrados no 
ativo imobilizado 

 

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

 5.3  16 

Código FPAS  
Verificamos que o COSEMS/MA está 
utilizando o código FPAS 507 com a alíquota 
de 5,8%. 

 5.4  17 

Imposto de Renda 
Retido na Fonte - IRRF  

Constatamos que o COSEMS/MA está 
recolhendo o IRRF referente aos autônomos  
no código inadequado. 

 5.5  18 

Provisões de Férias e 
Décimo Terceiro 
Salário 

 
Constatamos saldo de valores a pagar de 
13º salário na data-base de 31 de dezembro 
de 2020. 

 5.6  18 

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

 5.7  19 
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Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório 
 Página 

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. 

 5.8  19 

Registro das 
despesas e receitas 
pelo regime de 
Competência 

 

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

 5.9  20 

Pagamento de 
despesas sem Nota 
Fiscal 

 

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

 5.10  22 

Escrituração Contábil  

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

 5.11  23 

Formalização dos 
contratos de 
prestação de 
serviços  

 

Durante a realização dos nossos trabalhos 
constatamos pagamentos de despesas sem 
a devida formalização de contratos entre as 
partes 

 5.12  24 

Contabilização dos 
Serviços de Auditoria 

 

Em nossas análises verificamos que as 
despesas com os serviços de auditoria não 
estão sendo contabilizadas da forma 
adequada. 

 5.13  25 

Contabilização da 
Licença de Uso do 
ZOOM 

 

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

 5.14  26 

Orçamento  

Verificamos que o COSEMS/MA não possui 
orçamento formalizado. A elaboração do 
orçamento é essencial para os controles 
internos da entidade. 

 5.15  26 

Formalização do 
procedimento de 
backup dos arquivos 

 

Verificamos que o COSEMS/MA realiza 
backup dos seus arquivos, porém não existe 
um documento formalizando o 
procedimento de como esses arquivos 
devem ser salvos bem como em qual 
plataforma. 

 5.16  27 

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

 

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

 5.17  28 
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Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório 
 Página 

Programa de 
Integridade  

A implementação de um Programa de 
Integridade é fundamental para assegurar 
que toda a organização esteja em 
conformidade com os seus princípios e 
valores, respaldados por leis, normativos e 
políticas internas. 

 5.18  29 

Política de 
Segurança da 
Informação 

 

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

 5.19  30 

Aprimorar as Notas 
explicativas  

Recomendamos o aprimoramento das 
notas explicativas às demonstrações 
contábeis, conforme dispõe a ITG 2002 

 5.20  32 

Eventos 
subsequentes – 
COVID-19 

 

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

 5.21  33 

Conclusão  Conclusão dos nossos trabalhos.  6  34 
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2. Introdução 

 
Revisamos o balanço patrimonial do Conselho de Secretários Municipais de Saúde 

do Maranhão - COSEMS/MA, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas 

demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 

patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 

incluindo o resumo das políticas contábeis significativas e outras notas explicativas, 

bem como o ambiente de controles internos. A administração é responsável pela 

elaboração e apresentação adequada dessas informações apresentadas de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Neste relatório expressamos 

nossas recomendações acerca dos controles internos e registro contábeis. 
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3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

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

(Valores expressos em Reais)  

 
 

 31/12/2020  31/12/2019 

Ativo    

Circulante    

Caixa e equivalente de caixa           69.849            28.058  

Impostos a Recuperar             5.964            18.979  
          75.813            47.036  

Não circulante    

Imobilizado          40.899            10.982  
          40.899            10.982  
    

TOTAL DO ATIVO        116.712            58.018  
    

    

 31/12/2020  31/12/2019 

Passivo    

Circulante    

Fornecedores de bens e serviços                    -                       -   

Salários, obrigações sociais e tributárias          55.784            44.821  

Outras Obrigações                     -             20.000  
          55.784            64.821  

Não circulante    

Contingências Trabalhistas                    -                       -   
                   -                      -   

Patrimônio Líquido    

    

Superávit e Déficit acumulado          60.928             (6.802) 
          60.928            (6.802) 
    

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO        116.712            58.018  
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3.2. Demonstração do Superávit  

 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(Valores expressos em Reais)  

  
 

  31/12/2020  31/12/2019 
     

Receitas    
     
      

 Receitas sem restrição 917.536   981.732  
 Contribuições e doações voluntárias 917.536   981.732  
       

     

Despesas operacionais    

     

 Com atividades institucionais  (848.414)  (1.000.452) 
 Pessoal e encargos sociais e assistenciais  (441.828)   (360.551) 
 Despesas  administrativas  (406.480)   (639.057) 
 Outras despesas  (106)   (845) 
     

Superávit antes da receitas e despesas financeiras 
      

69.122  
             

 (18.720) 
       
 Despesas e receitas financeiras, líquido  (1.392)   (2.209)  
     

     

SUPERÁVIT E DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 67.731     (20.929) 
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4. ANÁLISE PATRIMONIAL 

 
4.1. Ativo 

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

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

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

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

encerramento do exercício devem ser classificados no ativo circulante, enquanto 

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

meses do encerramento do balanço.  

 
O ativo do COSEMS/MA apresentou um aumento de 101% quando comparado 

com o ano de 2019. Na data-base de 31 de dezembro de 2020, o ativo apresentou 

os seguintes números: 

 
 

 
 

 

 

 

75.813

40.899

Ativo Circulante Ativo não circulante
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Ativo Circulante 

 
O Ativo circulante apresentou um acréscimo de 61% em 2020 quando comparado 

com 2019, tendo a seguinte composição em 31 de dezembro de 2020: 

 
 Caixa e equivalente de caixa: R$ 69.849 (92%); 

 Impostos a recuperar: R$ 5.964 (8%); 

 

Caixa e equivalente de caixa 

 

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

apresentou um crescimento de 149%, tendo a seguinte composição:  

 

 

 

 

 

Ativo não circulante 

 

O Ativo não circulante apresentou um acréscimo de 272% em 2020 quando 

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

 

 

Aplicações Financeiras 
100%
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4.2. Passivo 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Passivo Circulante 

 

No exercício de 2020, o Passivo Circulante apresentou um decréscimo de 14%, com 

a seguinte composição: 

 

 Obrigações tributárias: R$ 12.335 (22%); 

 Obrigações trabalhistas e sociais: R$ 43.449 (78%); 

 
 

4.3. Patrimônio líquido  

 

No exercício de 2020, o patrimônio líquido sofreu um aumento de 996%, que pode 

ser explicado pelo superávit de R$ 67.731 no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2020. 

 

 

55.784 

60.928 

Passivo Circulante

Patrimônio líquido
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4.4. Análise das contas de resultado  

 

RECEITAS  

 

São aumentos nos benefícios 

econômicos durante o período 

contábil, sob a forma da entrada 

de recursos ou do aumento de 

ativos ou diminuição de passivos, 

que resultam em aumentos do 

patrimônio líquido. 

 DESPESAS  

 

São decréscimos nos benefícios 

econômicos durante o período 

contábil, sob a forma da saída de 

recursos ou da redução de ativos ou 

assunção de passivos, que resultam 

em decréscimo do patrimônio 

líquido. 

 

 

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

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

exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi no montante de R$ 67.731 (déficit 

de R$ 20.929 em 31 de dezembro de 2019).  
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5. NOSSOS COMENTÁRIOS 

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

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

Secretários Municipais de Saúde do Maranhão - COSEMS/MA, foram identificadas 

as seguintes fragilidades: 

 
 

5.1. Ausência de conciliações bancárias tempestivas 

 
As conciliações bancárias são relatórios auxiliares e extra contábeis. Praticamente, 

todas as operações da entidade transitam pelas contas mantidas com bancos, 

por isso, estas conciliações representam um controle primordial que possibilita a 

imediata detecção de lançamentos não usuais ou não autorizados. Nesse sentido, 

as conciliações devem ser preparadas de maneira criteriosa onde os seguintes 

aspectos devem ser observados: 

 
 devem ser preparadas por funcionário alheio às funções de movimentação 

das contas bancárias e registro das operações; 

 utilização de formulário adequado, no qual deve constar as assinaturas de 

quem preparou e de quem revisou; 

 as pendências devem ser prontamente investigadas e tomadas as 

providências para eliminá-las e; 

 deve ser mantido estreito contato com os bancos para o recebimento 

rápido dá documentação bancária (extratos, avisos etc.). 

 
As informações bancárias podem ser exigidas em dois diferentes níveis. No primeiro 

nível, é exigida uma relação das contas bancárias do Conselho, com 

identificação da instituição financeira, número da conta, tipo da conta indicando 

se os depósitos são em conta corrente, conta de aplicação, poupança etc. e 

agência. No segundo nível, são exigidas cópias de extratos bancários ou de 

documentos equivalentes emitidos pelas instituições financeiras, que comprovem 
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os saldos das contas bancárias (conta corrente e aplicação), na data do 

encerramento do exercício, acompanhada de conciliação.  

 
Se houver pendência demonstrada na conciliação, o representante da entidade 

deve providenciar os esclarecimentos relativos a cada valor pendente e os 

esforços alocados para solucionar a pendência demonstrada. Em qualquer 

situação deve haver conciliação da conta mesmo que o saldo do extrato seja 

igual ao saldo do razão contábil.  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho realizar e formalizar suas conciliações bancárias. A 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco:
Conta Corrente nº Agência: de:
Conta Contábil nº a

( A ) ( E )
SALDO EM: VALOR: R$ SALDO EM: VALOR: R$

( B ) Débitos não considerados pelo banco ( F ) Débitos considerados pelo banco e não
MENOS: e contabilizados pela empresa. MENOS: contabilizados pela empresa.

DATA Nº CHEQUE Nº DOC. VALOR (R$) DATA Nº CHEQUE Nº DOC. VALOR (R$)

0,00 0,00

( C ) Créditos não considerados pelo  ( G ) Créditos considerados pelo banco e não
MAIS: banco e contabilizados pela empresa. MAIS: contabilizados pela empresa.
DATA Nº CHEQUE Nº DOC. VALOR (R$) DATA Nº CHEQUE Nº DOC. VALOR (R$)

0,00 0,00

C O N C I L I A Ç Ã O    B A N C Á R I A

Período

EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL

T   O   T   A   L T   O   T   A   L 

T   O   T   A   L T   O   T   A   L 
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5.2. Cessão de uso 

 
A área do COSEMS/MA funciona no espaço cedido pelo Governo do Maranhão. 

Com relação a esse assunto, não nos foram apresentados instrumentos jurídicos 

que suportem a referida cessão de uso. 

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

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

estabelecidas no respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado.  

 
Recomendação da MRP Auditoria 

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

meio de instrumento firmado entre os representantes do cedente e cessionária. 

 
 

5.3. Revisão do valor contábil líquido e da vida útil remanescente dos bens 

registrados no ativo imobilizado 

 
Na data-base de 31 de dezembro de 2020, o COSEMS/MA não realizou a revisão 

do valor contábil líquido e da vida útil remanescente dos bens registrados no ativo 

imobilizado.  

 
Recomendação da MRP Auditoria 

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

trabalhos de avaliação do ativo imobilizado:  

 
(a) uso esperado do ativo. O uso é avaliado com base na capacidade 

esperada do ativo ou na produção física; 

(b) desgaste e quebra física esperada, que depende de fatores 

operacionais, como, por exemplo, o número de turnos para os quais o 

ativo é utilizado, programas de reparo e manutenção e o cuidado e a 

manutenção do ativo enquanto estiver ocioso; 
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(c) obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou 

melhorias na produção, ou de mudança na demanda do mercado para 

o produto ou serviço resultante do ativo; 

(d) limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como as datas de 

término dos arrendamentos mercantis relacionados. 

 
Lembramos que as taxas fiscais de depreciação utilizadas pela Receita Federal do 

Brasil não representam o real desgaste dos bens. Dessa forma, o estudo ora 

recomendado permitirá a adoção de taxas de depreciação reais, possibilitando, 

dessa maneira, a demonstração contábil do imobilizado de forma realista. Não 

obstante, o estudo deve ser realizado em conformidade com o disposto ICPC 10 – 

O Ativo Imobilizado e a Propriedade para Investimento. 

 
 

5.4. Código FPAS 

 
Verificamos que o COSEMS/MA está utilizando o código FPAS 507 com a alíquota 

de terceiros de 5,8%, 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 deveria estar enquadrada no código 

FPAS 515 e recolher as contribuições sociais destinadas a terceiros com a alíquota 

5,8%. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao COSEMS/MA que faça a análise sobre o referido assunto, bem 

como apurar e ajustar eventuais efeitos que podem ser ocasionados em virtude 

da regularização do código FPAS. 
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5.5. Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 

 
Constatamos nos meses de março a agosto que o COSEMS/MA está recolhendo 

o IRRF dos autônomos  no código 0561 - IRRF Rendimento do Trabalho Assalariado 

juntamente com os valores referentes aos empregados, no entanto, o correto é 

fazer  o recolhimento pelo código 0588 IRRF - Rendimento do Trabalho Sem Vínculo 

Empregatício. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao COSEMS/MA que faça o recolhimento do IRRF Autônomos no 

código adequado. 

 
 

5.6. Provisões de Férias e Décimo Terceiro Salário 

 
As provisões de férias e décimo terceiro salário e respectivos encargos sociais 

devem ser registradas em conformidade com o Regime de Competência. Assim, 

os valores devem ser provisionados 1/12 avos, independente dos pagamentos. 

Dessa forma, o lançamento contábil deve ser feito mensalmente, acompanhados 

dos encargos sociais. 

 
Constatamos inconsistências no saldo de provisão de férias e décimo terceiro 

salário na data-base de 31 de dezembro de 2020. A título de exemplo podemos 

citar saldo de décimo terceiro salário na data-base de 31 de dezembro de 2020, 

sendo que esses valores devem ser pagos para os funcionários até o dia 31 de 

dezembro de 2020.  

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao COSEMS/MA conciliar os respectivos saldos registrados na 

contabilidade, bem como, elaborar controles analíticos por funcionários para as 

provisões de férias e décimo terceiro  salário.    
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5.7. PIS sobre a folha 

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

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

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

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

de salários, à alíquota de 1%.  

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

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

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

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

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

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

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

legais. 

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

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

DARF será preenchido com código de receita 8301. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

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

bem como fazer o provisionamento contábil. 

 
 

5.8. 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. Abaixo o resultado das nossas análises: 
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Data Conta Tipo Histórico Valor Nota 

17/01/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento Apoiadora da Rede 

Colaborativa -  Gilcilene 
890,00 a 

27/03/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento referente Apoiador Cosems - L.E 

de  Sá 
500,00 a 

07/05/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento Referente a Apoiadora COSEMS 

-  Lauzilene 
1.200,00 a 

22/10/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento referente Apoiador Cosems - L.E 

de  Sá 
3.000,00 a 

 
Legenda: 

a - Valor da nota fiscal encaminhada é divergente do registrado na contabilidade. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao COSEMS/MA envidar esforços para regularizar a situação 

descrita acima. 

 
 

5.9. Registro das receitas e despesas pelo regime de competência  

 
Os Princípios de Contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias 

relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante 

nos universos científico e profissional de nosso País.  

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

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

respeitando-se o regime contábil de competência. O Princípio da Competência 

pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas 

correlatas. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram 

registradas despesas fora da competência correta, conforme demonstrativo a 

seguir: 

 
Data Conta Descrição Histórico Valor Competência 

06/01/2020 5.1.0.20.1029 
Diárias E 

Ajudas De 
Custo 

Pagamento Referente a Reuniões Lilio 
Estrela de Sá 

500,00   12/2019  

24/01/2020 5.1.0.20.1029 
Diárias E 

Ajudas De 
Custo 

Pagamento referente a (Diárias) de 
reuniões -  Marcos Souza 

800,00   12/2019  

04/02/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento Referente a Apoiadora 
COSEMS -  Ana Paula 

2.500,00   01/2020  
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Data Conta Descrição Histórico Valor Competência 

18/02/2020 5.1.0.20.1036 
Gráfica, 

Anúncios E 
Publicidades 

2/2 do pagamento referente as 
agendas e  calendários COSEMS 2020 
no valor total de R$  17.257 dividido de 
2x 

8.628,50   12/2019  

02/03/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento Referente a Apoiadora 
COSEMS -  Ana Paula 

2.500,00   02/2020  

19/03/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento Referente a Apoiadora 
COSEMS -  Gilcilene 

1.000,00   02/2020  

02/04/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento Referente a Apoiadora 
COSEMS -  Ana Paula 

2.500,00   03/2020  

08/04/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento Apoiadora da Rede 
Colaborativa -  Dayane 

1.000,00   03/2020  

05/05/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento Referente a Apoiadora 
COSEMS -  Ana Paula 

2.500,00   04/2020  

05/05/2020 5.1.0.20.1034 
Eventos, 

Oficinas E 
Congressos 

Pagamento referente evento de 10 a 11 
de fevereiro 2020 

800,00   02/2020  

13/05/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento Apoiadora da Rede 
Colaborativa -  Gilcilene 

1.000,00   04/2020  

05/06/2020 5.1.0.20.1039 
Assessoria 
Jurídica 

Pagamento Referente a Advocacia 2.500,00   05/2020  

08/06/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento referente Apoiador Cosems 
-  PEJOTA 

1.500,00   05/2020  

22/06/2020 5.1.0.20.1038 Combustível 
pagamento referente a combustível 
2019 

1.935,89   09/2019  

22/06/2020 5.1.0.20.1038 Combustível 
pagamento referente a combustível 
2019 

744,13   12/2019  

22/06/2020 5.1.0.20.1038 Combustível 
pagamento referente a combustível 
2019 

2.043,33   10/2019  

23/07/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento referente apoiador Cosems 
- Rafael 

2.000,00   06/2020  

06/08/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento Referente a Apoiadora 
COSEMS -  Lauzilene 

1.200,00   07/2020  

03/09/2020 5.1.0.20.1008 
Material De 
Expediente 

Pagamento Referente a Material de 
Escritório 

1.532,43   08/2020  

03/09/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento Referente Apoiadora 
Cosems -  Dayane 

1.000,00   08/2020  

11/09/2020 5.1.0.20.1039 
Assessoria 
Jurídica 

Pagamento Referente a Advocacia 2.500,00   08/2020  

05/10/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento referente Apoiadora 
Cosems -  Lauzilene 

1.200,00   09/2020  

06/10/2020 5.1.0.20.1039 
Assessoria 
Jurídica 

Pagamento Referente a Advocacia 2.500,00   09/2020  

08/10/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento referente Apoiador Cosems 
-  PEJOTA 

1.500,00   09/2020  

04/11/2020 5.1.0.20.1039 
Assessoria 
Jurídica 

Pagamento Referente a Advocacia 2.500,00   10/2020  

05/11/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento referente Apoiador Cosems 
-  PEJOTA 

1.500,00   10/2020  

17/11/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento referente apoiador Cosems 
- Rafael 

2.000,00   10/2020  

10/12/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento Referente Apoiadora 
Cosems -  Dayane 

1.000,00   11/2020  

15/12/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento referente Apoiador Cosems 
-  PEJOTA 

1.500,00   11/2020  
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Recomendação da MRP Auditoria 

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

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

correta provoca distorções nas suas demonstrações contábeis. 

 
 

5.10. Pagamento de despesas sem Nota Fiscal 

 
Identificamos despesas registradas na contabilidade e liquidadas financeiramente 

sem a apresentação de documentação fiscal correspondente. A seguir 

apresentamos o quadro demonstrativo com a situação descrita: 

 
Data Conta Descrição Histórico Valor 

07/01/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento Apoiadora da Rede Colaborativa 

-  Lucilene 
1.200,00 

17/01/2020 5.1.0.20.1032 Assessoria Contábil 
Pagamento referente a contabilidade do  

COSEMS/MA 
2.493,60* 

05/03/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento Referente a Apoiadora COSEMS -  

Claudilene 
600,00 

03/04/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento Apoiadora da Rede Colaborativa 

-  Eliete 
600,00 

20/04/2020 5.1.0.20.1032 Assessoria Contábil 
Pagamento referente a contabilidade do  

COSEMS/MA 
2.508,00* 

13/05/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços De 

Terceiros 
Pagamento Apoiadora da Rede Colaborativa 

-  Elcy 
400,00 

04/08/2020 5.1.0.20.1039 Assessoria Jurídica Pagamento Referente a Advocacia 2.500,00** 

20/08/2020 5.1.0.20.1032 Assessoria Contábil 
Pagamento referente a contabilidade 

COSEMS 
2.508,00* 

03/09/2020 5.1.0.20.1037 Outras Despesas 
Instalação de equipamento de TI.(pasta  

compartilhada) programa para os 
computadores 

200,00* 

30/09/2020 5.1.0.20.1036 
Gráfica, Anúncios 

E Publicidades 
Pagamento referente a licença do site do 

COSEMS 
167,36* 

19/10/2020 5.1.0.20.1032 Assessoria Contábil 
Pagamento referente a contabilidade do  

COSEMS/MA 
2.508,00* 

19/11/2020 5.1.0.20.1032 Assessoria Contábil 
Pagamento referente a contabilidade do  

COSEMS/MA 
2.508,00* 

22/12/2020 5.1.0.20.1013 
Serviços de 

Terceiros 
Pagamentos Apoiadores da Rede 

Colaborativa -  Lucilene 
1.500,00** 

*Foi apresentado apenas boleto. 

** Não foi apresentado documentação comprobatória. 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos que todas as despesas tenham sejam suportadas por 

documentações fiscais comprobatórios. 

 
 

5.11. Escrituração Contábil 

 
Cabe salientar que a escrituração contábil deve ser realizada com observância 

aos Princípios de Contabilidade e o nível de detalhamento da escrituração 

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

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

ser executada: 

 
 em idioma e em moeda corrente nacionais; 

 em forma contábil; 

 em ordem cronológica de dia, mês e ano; 

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

emendas; e 

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

em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. 

 
Adicionalmente, deve conter, no mínimo: 

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

 conta devedora; 

 conta credora; 

 histórico que represente a essência econômica da transação ou o código 

de histórico padronizado, neste caso baseado em tabela auxiliar inclusa 

em livro próprio; 

 valor do registro contábil; 

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

que integram um mesmo lançamento contábil. 
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Ressaltamos que as escriturações contábeis dos fatos devem ser consideradas, 

isoladamente, portanto, se existem diversas despesas do mesmo evento, estes 

registros devem identificar de forma isolada cada uma das diversas despesas 

destinadas aquele evento. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao Conselho o aprimoramento das escriturações contábeis, 

conforme citado anteriormente. 

 
 

5.12. Formalização dos contratos de prestação de serviços  

 
O contrato de prestação de serviços é um documento que formaliza o negócio 

jurídico firmado entre partes. Nele, o prestador se obriga a realizar algum tipo de 

atividade em troca de uma contraprestação (ou seja, uma remuneração) do 

chamado tomador (cliente). 

 
Durante a realização dos nossos trabalhos constatamos pagamentos de despesas 

sem a devida formalização de contratos entre as partes. A título de exemplo, 

podemos citar: 

 
Prestador de Serviços Tipo Valor Descrição 

V L Baldez Pereira Silva - ME 
Gráfica, Anúncios e 

Publicidades 
18.700,00 

Serviço de comunicação p/ revista de 
saúde  news nordeste p/ secretaria 
municipal de saúde  do município de 
Imperatriz 

KPTAL Contabilidade e Soluções 
Corporativas LTDA 

Assessoria Contábil 2.508,00 
Pagamento referente a contabilidade 
do  COSEMS/MA 

Almeida e Fonseca Advogados 
Associados 

Assessoria Jurídica 2.500,00 Pagamento Referente a Advocacia 

Lucilene Sousa Morais Serviços de Terceiros 1.200,00 
Pagamento Apoiadora da Rede 
Colaborativa -  Lucilene 

Claudilene Sousa Fortaleza Serviços de Terceiros 600,00 
Pagamento Referente a Apoiadora 
COSEMS -  Claudilene 

Eliete Carneiro dos Santos Serviços de Terceiros 600,00 
Pagamento Apoiadora da Rede 
Colaborativa -  Eliete 

Elcy Vieira Trinta Serviços de Terceiros 400,00 
Pagamento Apoiadora da Rede 
Colaborativa -  Elcy 

Rafael Ribeiro da Cunha Serviços de Terceiros 2.000,00 
Pagamento referente apoiador 
Cosems - Rafael 
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Cabe salientar que o contrato é o vínculo de direito em que um sujeito passivo 

(devedor) tem de dar, fazer ou não fazer uma prestação a um sujeito ativo 

(credor), sendo que o não cumprimento o sujeita à perda de seus bens para o 

pagamento ao credor.  

 
Lembramos que para se caracterizar uma obrigação são necessários três 

elementos: pessoas, prestação e vínculo jurídico. Nesse sentido, o contrato deve 

conter cláusulas que abranjam, no mínimo, os respectivos elementos.  

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Diante do exposto acima, recomendamos ao Conselho que formalize os devidos 

contratos, visto que, este oferece garantias para quem está contratando e para 

quem está sendo contratado. 

 
 

5.13. Contabilização Serviços de Auditoria 

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

estão sendo contabilizadas da forma adequada. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Tendo em vista que a parte paga pelo COSEMS é feita por meio de desconto no 

repasse do CONASEMS sugerimos os seguintes lançamentos hipotéticos: 

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

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

 
No recebimento do recurso do CONASEMS: 

 
D -  Banco                        9.500,00 (AC) 
C -  Contas a Receber   9.500,00 (AC) 
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5.14. Contabilização Licença de Uso do Zoom 

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

ela não está sendo registrada na contabilidade. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos que a licença adquirida através do CONASEMS seja registrada. 

Sugerimos os seguintes lançamentos: 

 
Reconhecimento da cessão da licença pelo valor de mercado: 

 
D -   Ativo Intangível                                  X (ANC) 
C -  Obrigação com o uso da licença   X (PC) 

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

 
D -  Despesa com Amortização     X/12 avos (Resultado) 
C -  Amortização acumulada        X/12 avos (ANC) 

 
Ao mesmo tempo que: 

 
D - Obrigação com o uso da licença             X/12 avos (PC) 
C - Receita de doação de Licença ZOOM   X/12 avos (Resultado) 
 

 
 

5.15. Orçamento 

 
O COSEMS/MA 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/MA. 

Segue modelo a título de exemplo: 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao COSEMS/MA 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. 

 
 

5.16. Formalização do procedimento de backup dos arquivos 

 
Verificamos que o COSEMS/MA realiza backup dos seus arquivos, porém não existe 

um documento formalizando o procedimento de como esses arquivos devem ser 

salvos bem como em qual plataforma. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos que seja criado uma política de procedimentos de arquivamento 

digitais com o objetivo de mitigar os riscos de perda de arquivos. 
 

 

 

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

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

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

uma série de obrigações para empresas e organizações sobre coleta, 

armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais. 

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

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

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

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

13.709/2018, com destaque para: 

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

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

 Controle de consentimento e anonimização; 

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

portabilidade, etc.); 

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

acidentais ou ilícitas); 

 Gestão do término do tratamento (adotar medidas necessárias para 

eliminar os dados). 

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

administrativas: 

 
 advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 

corretivas; 

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

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

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

(cinquenta milhões de reais) por infração; 
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 multas diárias; 

 publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a 

sua ocorrência;  

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

regularização; 

 eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração; 

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

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

período, até a regularização da atividade de tratamento pelo 

controlador; 

 suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a 

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

prorrogável por igual período; 

 proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a 

tratamento de dados. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

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

implementação é fundamental para assegurar que toda a organização esteja em 

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

políticas internas. 

 
 

5.18. Programa de Integridade 

 
O COSEMS/MA 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 
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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/MA implementar um Programa de Integridade com 

o objetivo de aprimorar a estruturação da sua governança corporativa e dos 

controles internos. A implementação de um Programa de Integridade é 

fundamental para assegurar que toda a organização esteja em conformidade 

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

internas. 

 
 

5.19. Implementar uma Política de Segurança da Informação 

 
Recomendamos ao COSEMS/MA implementar uma Política de Segurança da 

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

seus dados, especialmente aqueles confidenciais. 

 
A segurança da informação é adquirida pela implantação de controles que 

incluem procedimentos de rotina, verificações de antivírus, infraestrutura de 

hardware e software, além da criação de uma política devidamente 

documentada com as seguintes premissas:  
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Itens Descrição 

Confidencialidade 

 garantia de que determinada informação, fonte ou sistema é 
acessível apenas às pessoas previamente autorizadas a terem 
acesso; 

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

Integridade 

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

Disponibilidade  
 garantia de acesso aos dados sempre que necessário de 

maneira fluida, segura e eficiente. 

Definição de ferramentas 
necessárias 

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

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

diferentes profissionais e times, estabelecendo graus de 
acessibilidade; 

 criação de planos de contingência e de gerenciamento de 
riscos; 

 definição das políticas de atualização de softwares 

Classificação das 
informações da empresa 

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

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

Normas e proibições 

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

Aprovação pelo Recursos 
Humanos 

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

Treinamento dos 
colaboradores 

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

Avaliação periódica 

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

 
 

Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao Conselho envidar esforços para implementar sua Política de 

Segurança da Informação para mitigar possíveis riscos de ameaças, mantendo 

sempre a informação segura. O principal objetivo dessa recomendação é 



 
 

 

 

 
 MRP32 
 

minimizar riscos e diminuir a vulnerabilidade dos sistemas de dados do 

COSEMS/MA.  

 
 

5.20. Aprimorar as Notas explicativas 

 
A elaboração das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis está prevista na 

Resolução CFC n° 1.409/2012, a qual estabelece que as demonstrações contábeis 

sejam complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou 

demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação 

patrimonial e dos resultados do exercício.  

 
A elaboração das Notas Explicativas também está prevista em outros 

Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e/ou Orientações emitidos pelo Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e ratificados pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC). 

 
Conforme estabelece o Item 9 do CPC 26 - Apresentação das Demonstrações 

Contábeis, o objetivo das demonstrações contábeis é o de proporcionar 

informação acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos 

fluxos de caixa da entidade que seja útil a um grande número de usuários em suas 

avaliações e tomada de decisões econômicas. 

 
As demonstrações objetivam também apresentar os resultados da atuação da 

administração em face de seus deveres e responsabilidades na gestão diligente 

dos recursos que lhe foram confiados. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos o aprimoramento das notas explicativas às demonstrações 

contábeis, conforme dispõe a ITG 2002, devendo conter, pelo menos, as seguintes 

informações: 
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(a) contexto operacional da entidade, incluindo a natureza social e econômica e os 
objetivos sociais; 

(b) os critérios de apuração da receita e da despesa, especialmente com 
gratuidade, doação, subvenção, contribuição e aplicação de recursos; 

(c) a renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser evidenciada nas 
demonstrações contábeis  como se a obrigação devida fosse; 

(d) relação dos tributos objeto de renúncia fiscal; (Alterada pela ITG 2002 (R1)) 

(e) as subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos recursos e as 
responsabilidades decorrentes dessas subvenções; 

(f) os recursos de aplicação restrita e as responsabilidades decorrentes de tais 
recursos; 

(g) os recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte do doador; 

(h) eventos subsequentes à data do encerramento do exercício que tenham, ou 
possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados 
futuros da entidade; 

(i) as taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações em longo 
prazo; 

(j) informações sobre os seguros contratados; 

(k) os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação, amortização e 
exaustão do ativo imobilizado, devendo ser observado a obrigatoriedade do 
reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil; 

(l) segregar os atendimentos com recursos próprios dos demais atendimentos 
realizados pela entidade; 

(m) todas as gratuidades praticadas devem ser registradas de forma segregada, 
destacando aquelas que devem ser utilizadas na prestação de contas nos 
órgãos governamentais, apresentando dados quantitativos, ou seja, valores dos 
benefícios, número de atendidos, número de atendimentos, número de bolsistas 
com valores e percentuais representativos; 

(n) a entidade deve demonstrar, comparativamente, o custo e o valor reconhecido 
quando este valor não cobrir os custos dos serviços prestados. 

 
 

5.21. Eventos subsequentes – COVID-19 

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

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

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

eventualmente, poderá comprometer a apuração dos resultados do Conselho no 

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

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

determinou como necessários para permitir a elaboração de relatórios gerenciais 

e suas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 

independentemente, se causada por fraude ou por erro. 

 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 

obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados 

nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 

julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 

demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por 

erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 

para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, 

para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 

circunstâncias. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das 

políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas 

pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 

demonstrações tomadas em conjunto. 

 
Com base nos nossos trabalhos realizados no exercício findo em 31 de dezembro 

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

assuntos mencionados no item 5, não chegou ao nosso conhecimento qualquer 

outro assunto, além daqueles mencionados no presente relatório. 
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1 - INTRODUÇÃO  

O Conselho de Secretárias Municipais de Saúde – COSEMS-MA, criado 

em 27/09/1990.  

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Maranhão – 

COSEMS/MA constitui uma associação civil sem fins lucrativos, possuindo 

personalidade jurídica de direito privado conferida pelo Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas. Atuando em âmbito estadual com autonomia 

técnica, administrativa e financeira, dotada de patrimônio próprio, destinada a 

congregar os Secretários Municipais de Saúde do Estado do Maranhão e seus 

respectivos municípios, visando a integração técnica – administrativa, 

respeitando sua competente autonomia e regido por Estatuto, pela legislação 

federal, estadual e municipal pertinentes. 

A entidade é composta pela Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e a 

Comissão Executiva do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do 

Estado do Maranhão  

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Maranhão – 

COSEMS/MA, tem por finalidade: 

 I – Congregar os dirigentes das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do 

Maranhão; 

 II – Manter o intercâmbio com entidades semelhantes ou assemelhantes dos 

outros Estados da Federação;  

III – Propugnar pela efetivação do Sistema Único de Saúde;  

IV – Viabilizar, participar e representar o Poder Público Municipal, a nível 

Estadual, Regional e Federal, com direito a voz e voto nas instâncias de 

definição e decisão das políticas, diretrizes e ações de saúde; 

 



 

 

 V – Manter os seus associados informados sobre os programas e projetos 

Estaduais e Federais, em especial os que possibilitem os Municípios a 

obtenção de recursos técnicos, materiais e financeiros; 

 VI – Garantir a efetiva participação das organizações da sociedade civil no 

planejamento, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde; 

VII – Motivar e assessorar o planejamento da saúde municipal objetivando 

atender, dentro do espaço local, as principais prioridades estabelecidas pelas 

instâncias decisórias do Sistema Único de Saúde; 

 VIII – Estimular o desenvolvimento organizacional das secretarias municipais 

de saúde; IX – Contribuir para o processo de gestão intragovernamental do 

SUS e a organização dos sistemas e dos serviços de saúde;  

X – Lutar pela ampliação do financiamento do SUS e pela qualificação dos 

recursos humanos da saúde;  

XI – Promover encontros, seminários, e outros eventos para estimular o 

intercâmbio de experiência e aprofundar as discussões entre os Municípios na 

área de saúde, seja no âmbito Local, Regional ou Estadual. 

As principais atividades do COSEMS-MA compreendem reuniões, estudos, 

pesquisas, prestação de serviços, capacitação de pessoal, informações, 

participação em órgãos colegiados públicos e privados, apoio técnico e 

cooperação interinstitucional com órgãos e entidades governamentais e não 

governamentais que atuam na área da saúde ou em áreas correlatas, com ou 

sem fins lucrativos.  

 

 

 

 



 

 

2 - APRESENTAÇÃO  

O presente Programa Anual de Atividades contém as ações e metas propostas 

para o ano de 2022, visando atender às finalidades essencial do COSEMS-MA, 

e sua elaboração 

O Programa de Atividades caracteriza –se em ações que foram construídas 

com base nas finalidades consolidadas no Estatuto do COSEMS-MA, tendo 

também como base as atividades realizadas nos anos anteriores, bem como as 

ações e os projetos estabelecidos para o exercício de 2022, visando manter a 

excelência no alcance dos seus objetivos.  

Nesse âmbito, como previsto no Estatuto Social da Entidade, são realizadas 

reuniões mensais da Diretoria da Entidade, dentre outras atividades correlatas, 

como forma de se obter a cooperação e a articulação permanente dos 

dirigentes municipais do SUS no sentido das melhores e mais adequadas 

decisões no âmbito do SUS. 

As ações serão executadas e seus resultados monitorados e avaliados por 
meio de metas.  

 

A Missão do COSEMS, é possibilitar a efetiva participação das 

organizações da sociedade civil no planejamento, avaliação e fiscalização das 

ações e serviços de saúde e assim lutar pela plena efetivação do Serviço Único 

de Saúde (SUS). 

2.1 - ESTRUTRA ORGANIZACIONAL DO COSEMS –MA 

A sede do COSEMS, está instalada na Casa do Trabalhador, Av. 

Jerônimo de Albuquerque, S/N - Bairro Calhau, Ala Azul, Sala 01, CEP: 65.074- 

220, em uma sala que se divide em uma recepção 1 sala de reuniões e da 

presidência; sala dos técnicos. 

2.2-  EQUIPE DE TRABALHO 

 

O COSEMS possui uma equipe composta por:  



 

 

• Secretária Executiva; 

• Agentes Administrativos; 

• Motorista; 

• Assessora de Comunicação; 

• Contador; 

• Advogado; 

• Assessorias Técnicas.  

Profissionais que atuam em áreas técnicas e administrativas e 

Apoiadores Regionais Descentralizados, em número de sete, os quais são 

bolsistas da Rede Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal do 

SUS, para o triênio 2018 – 2021, parceria entre o Hospital alemão Oswaldo 

Cruz (HAOC) e o Ministério da Saúde através do Programa de Apoio 

Institucional de Desenvolvimento do SUS – PROADI e o Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de  Saúde – CONASEMS, que iniciou no Estado do 

Maranhão em 2017, para contemplar a qualificação da atuação dos gestores 

municipais de saúde, nas 19 Regiões de Saúde, que englobam 217municipios 

do Estado.  

Os objetivos são: 

 Estabelecer mecanismos de Comunicação e Informação presenciais e 

à distância. 

 Contribuir com o fortalecimento da rede CONASEMS/ 

COSEMS e que possibilite Educação Permanente, informações em 

tempo 

real, alertas aos gestores e troca de experiências. 

 Ampliar a capacidade técnica e política dos gestores municipais e 

COSEMS nas relações Bipartite, nas Comissões Intergestores 

Regionais 

(CIR) e no enfrentamento do cotidiano de uma Secretaria Municipal de 

Saúde.  

Estes apoiadores possuem funções definidas, tais como: 



 

 Mobilizar as Secretarias Municipais de Saúde da região de saúde em 

torno da agenda Inter federativa; 

 Trabalhar na lógica da Educação Permanente, possibilitando 

aprendizagem significativa e cooperação horizontal entre os gestores 

municipais de saúde 

 Desenvolver capacidade de escuta ampliada para as questões da 

gestão e apoiar os Secretários Municipais de Saúde na busca de 

solução conjunta na região de saúde para os problemas do cotidiano 

 Reconhecer, nas regiões de saúde, experiências de gestão e cooperar 

com as mesmas no sentido de potencializá-las 

 Apoiar os gestores da região de saúde no cumprimento das agendas 

obrigatórias da gestão municipal e Inter federativa (Plano de Saúde, 

Relatório de Gestão, PPA, LDO, LOA etc.) 

 Manter os Secretários da região de saúde informados sobre as portarias, 

normas, projetos e financiamentos possíveis. 

Quadro 01: Demonstrativo dos funcionários do COSEMS- MA 

NOME 
CATEGORIA 

PROFISSIONAL 

SITUAÇÃO 
NO 

COSEMS 

Idalete Rodrigues dos Santos Secretária Executiva Celetista 

Tayla Katarina Ferreira Oeiras 
Assessora de 
Comunicação 

Celetista 

Talita Karine Azevedo Baganha Auxiliar Administrativo Celetista 

Maria Denise Carvalho de Farias Auxiliar Administrativo Celetista 

Claudiane Carvalho Auxiliar Administrativo Celetista 

Elcinalva Martins Oliveira Auxiliar Administrativo Celetista 

Raimundo Nonato Biato Motorista Celetista 

Kptal Soluções Corporativas Contabilidade  Contrato 

Almeida e Fonseca Assessoria Jurídica  Contrato 

Francisca N. Silva Assessora Técnica RPA 

Maria Silvia Amorim Assessora Técnica RPA 

Rita de Cássia Pereira Sarmento Assessora Técnica RPA 

Iara Katarina Bezerra Araújo Assessora Técnica RPA 

C M NERY SILVA-ME Assessora Técnica MEI 

L. E. De Sa Serviços De Assessoria E 
Consultoria Administrativa Na Área De Saúde 

Assessora Técnica MEI 

Rafael Ribeiro da Cunha Assessora Técnica MEI 



 

 
 
 
 
 

APOIADORES REDE COLADBORATIVA 

Aurilívia Carolinne Lima Barros 
Coordenadora do 
Apoio Institucional 

 Bolsista 

Antônia de Mesquita Silva Apoiadora Institucional Bolsista 

Elcy Vieira Trinta Apoiadora Institucional Bolsista 

Claudilene Souza Fortaleza Apoiadora Institucional Bolsista 

Carlos Augusto Fernandes Alves Apoiadora Institucional Bolsista 

Wherlan do Vale Nascimento Apoiadora Institucional Bolsista 

Márcia Regina Souza Batista Apoiadora Institucional Bolsista 

Eliete Carneiro dos Santos Apoiadora Institucional Bolsista 

 

Fonte: COSEMS 

 

 

 

3 - ALINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

FINALIDADE AÇÃO META



 

Finalidade I. Congregar os dirigentes das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Maranhão; 

 Operacionalizar a participação dos representantes do COSEMS-MA em formulação das políticas de saúde, em nível 
Estadual, Regional e Federal e em outras instâncias, com representação em instâncias decisórias e acompanhar sua 
concretização nos planos, programas e projetos respectivos. 

Finalidade 

 Ação para execução do plano 

Ação Produto da ação 
 

Meta 
Indicador de 

Avaliação 
Orçamento 

(R$) 
 

Garantir espaços de poder 
de decisão dos municípios 
nos Fórum de pactuação 

estadual, Regional e 
Nacional e em eventos de 

relevância para o 
desenvolvimento de 
Políticas Publicas  

Pagamento de diárias 
para representantes do 
COSEMS-MA 

Diárias - N º de diárias Pagas 70.000,00 
 

Aquisição de Passagens a 
e adicional de transportes 
para participação em 
eventos técnicos 
científicos estadual/ 
regional/ nacional 

Passagens aéreas e 
terrestres 

- N. º de passagens 60.000,00 
 

Serviços de Hospedagem   Diárias de Hotelaria - 
Diárias de hotelaria 

pagas 
50.000,00 

 

Inscrições cursos e outras 
capacitações 

Produto Adquirido Produto adquirido - 
N.º de inscrições em 

curso  
10.000,00 

 



 

Finalidade II – Manter o intercâmbio com entidades semelhantes ou assemelhantes dos outros Estados da Federação;  

 Fortalecer os municípios no Sistema Estadual de Saúde, qualificando-os através da promoção de eventos de relevância para 
aprimoramento das Políticas Públicas de interesses municipais na área de saúde. 

Objetivo 

 Ação para execução do plano 

Nome da Ação Produto da ação 
 

Meta 
Indicador de 

Avaliação 
Orçamento (R$) 

 

Aprimoramento do modelo 
de gestão com foco nas 

relações federativas, com 
centralidade do acesso, 

gestão participativa, 
participação social e 

financiamento estável. 

Serviços administrativos 
Gerais 

Contrato  - 
n. de contratos 

realizados 
R$ 35.000,00 

 

Locação de espaço 
físico e equipamentos 

Contrato realizados - 
N. º de espaços 
físicos alugados 

R$ 40.000,00 
 

Serviços gráficos e de 
comunicação  

 Materiais gráficos 
adquiridos  

- 
N.º de Material 

adquirido 
R$ 80.000,00 

 

Provimento de serviços 
de alimentação  

Alimentações 
Fornecidas 

- 
N.º de 

alimentações 
fornecidas 

R$ 30.000,00 
 



 

Finalidade II – Manter o intercâmbio com entidades semelhantes ou assemelhantes dos outros Estados da Federação  
 Apoiar os gestores da região de saúde no cumprimento das agendas obrigatórias da gestão municipal e interfederativa 

(Plano de Saúde, Relatório de Gestão, PPA, LDO, LOA etc.). 

Objetivo 

 Ação para execução do plano 

Nome da Ação 
Produto da 

ação 
 

Meta 
Indicador de Avaliação Orçamento (R$) 

Acompanhamento e 
aprimoramento dos 

Secretários 
Municipais de Saúde 

e as   Regiões de 
Saúde (CIR), nas 

propostas das 
políticas Públicas e 

Fóruns de Pactuação 
das CIR e CIB   

Custeio de diárias para 
apoiadores Cosems 

participarem de Fóruns de 
pactuação regional, estadual 

e nacional 

Produto 
adquirido 

- 
Percentual de 

Participação nos 
Fóruns 

R$ 68.000,00 

Custeios de passagens 
aéreas/ terrestres para 

apoiadores Cosems 
participarem de Fóruns de 

pactuação regional, estadual 
e nacional 

Produto 
adquirido 

- N.º de Diárias pagas R$ 12.000,00 

Aparelhamento para os 
apoiadores  

Produto 
adquirido 

- 
Nº de equipamentos 

adquiridos 
R$ 15.000,00 

 

 



 

Finalidade III. Organização e aprimoramento da gestão do COSEMS- MA 

Objetivo 

 Ação para execução do plano 

Nome da Ação 
Produto da 

ação 

 Indicador de 
Avaliação 

Orçamento 
(R$)  

 

Garantir o bom 
funcionamento das 

atividades da diretoria 
executiva 

Provimento de Pessoal  
Pessoa 

remunerada 
- 

N. de servidores 
lotados na sede 
administrativa do 

COSEMS 

R$ 552.270,6 
 

Encargos Trabalhistas: FGTS, GPS,DARFs 
Funcionários e 

Apoiadores 
-  R$ 186.648,06  

 Provimento de Assessorias especializadas 
Assessoria 

contábil, jurídica 
realizada 

- 
N. de assessorias 

realizadas 
R$ 73.680 

 

 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  
apoio 

Administrativo 
realizado 

- 
N. de serviços 

realizados 
R$ 2.000,00 

 

Manutenção de Serviços de Informática  
Manutenção 
executada 

- 
n. manutenções 

realizadas 
R$ 7.680,00 

 

 Aparelhamento da Sede Administrativa 
equipamento 

/mobiliário 
adquirido 

- 
N. de equipamentos / 
mobiliários adquiridos  

R$ 30.000,00 
 

Manutenção de Web site 
Manutenção 
executada 

? 
n. manutenções 

realizadas 
600,00 

 



 

 

 

Finalidade III. Organização e aprimoramento da gestão do COSEMS- MA 
 Estruturação e aparelhamento da sede COSEMS e das COMISSÕES INTERGESTORES REGIONAIS 

Objetivo 

 Ação para execução do plano 

Nome da Ação 
 

Meta 
Produto da ação 

Indicador de 
Avaliação 

Orçamento (R$) 

Possibilitar a gestão das 
atividades e a 

comunicação entre as 
instancias   

Estruturação da sala 
COSEMS na sede da 

Federação de Prefeitos 
Municipais - FAMEM 

- Sala estruturada 
N º de sala 
estruturada 

3.000,00 

Aparelhamento da Sala  - 
Equipamento 

/mobiliário Adquirido 
N. de equipamentos / 
mobiliários adquiridos  

25.000,00 

Aquisição de 
equipamentos de 
Informática para 
estruturação das CIR 

- 
CIR equipadas com 
equipamentos de 

informática 

N. de equipamentos 
de informática 

adquiridos  
20.000,00 

Reforma e adequação da 
sede Cosems na casa do 
Trabalhador  

- 
Reforma e 

adequação da sala  
n. de Reforma 

realizada   
10.000,00 

 

 

 



 

 

 

Finalidade IV- Ações para enfrentamento do COVID-19  

 Disponibilizar recomendações para organização e uniformização de ações das equipes de saúde na Atenção a Saúde 

para prestar assistência com qualidade, segurança e humanização do cuidado durante a fase epidêmica da COVID-19. 

Objetivo 

Ação para execução do plano 

Nome da Ação Produto da ação Indicador de Avaliação Orçamento (R$) 

Orientar as SEMUS com 
relação a execução de ações 

para enfrentamento do 
COVID-19 

 

Divulgação matrizes específicas dos 
diversos 

pontos de atenção da  
 Redes de Atenção à Saúde   

municípios com a 
Rede de Atenção 

Qualificada  

n. de municípios que 
receberam as diretrizes 

- 

Web Conferência buscando 
sustentabilidade das ações de 

enfrentamento do Covid  
Webs Conferencias n. de webs realizadas - 

Qualificar os municípios sobre análise de 
dados  

Treinamento básico 
de noções 

epidemiológicas  

n. de treinamentos 
realizados  

- 

Criação e atualização de Notas Técnicas  Notas Técnicas  n. de Notas Técnicas  - 

Fomentar a realização pelas secretarias 
municipais de  campanhas de 

comunicação para a população 
esclarecendo as medidas preventivas que 

devem ser adotadas tais como: uso de 
máscaras, distanciamento social, 

lavagem das mãos , uso de álcool em gel, 
evitar aglomerações, vacina etc. 

   

Estabelecer meios de comunicação com 
as SEMUS, a fim de mantê-la informada 

sobre a situação epidemiológica local  
   



 

 

 

Finalidade IV- Ações para enfrentamento do COVID-19  

 Vacinação contra Covid 19 

Objetivo 

Ação para execução do plano 

Nome da Ação Produto da ação Indicador de Avaliação Orçamento (R$) 

Realizar acompanhamento 
das Atividades de Vacinação 
Contra Covid 19 

Acompanhamento da elaboração de 
documentos a nível de municipio.(Planos 

Municipais, nota Técnicas, etc.) 

Planos e orientação e 
Notas Técnicas 
elaboradas em 

consonância com as 
diretrizes nacionais. 

Nº de documentos 
elaborados 

- 

Divulgação diretrizes  dos diversos 
materiais instrutivos sobre a vacinação 

contra Covid 19 
 

municípios com  
n. de municípios que 

receberam as diretrizes 
- 

Realizar Web Conferência buscando 
sustentabilidade das ações de vacinação 

incluindo  protocolos e procedimentos 
técnicos 

Webs Conferencias n. de webs realizadas - 

Proceder monitoramento, supervisão e 
avaliação visando o acompanhamento da 

execução das ações planejadas( via 
Sistemas de Informação)buscando a  

identificação oportuna da necessidade de 
intervenções, caso seja necessário. 

Supervisões e 
Monitoramentos  

n. de supervisões e 
Monitoramentos 

- 

 

 

 



 

 

IV-VALOR TOTAL PROGRAMADO 

FINALIDADES  VALOR (R$) 

Finalidade I. Congregar os dirigentes das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Maranhão; 
R$ 190.000,00 

Finalidade II – Manter o intercâmbio com entidades semelhantes ou assemelhantes dos outros Estados da 

Federação;  

 Fortalecer os municípios no Sistema Estadual de Saúde, qualificando-os através da promoção de 
eventos de relevância para aprimoramento das Políticas Públicas de interesses municipais na área de 
saúde. 

 Apoiar os gestores da região de saúde no cumprimento das agendas obrigatórias da gestão municipal e 
interfederativa (Plano de Saúde, Relatório de Gestão, PPA, LDO, LOA etc.). 

R$ 185.000,00 

Finalidade III. Organização e aprimoramento da gestão do COSEMS- MA 

 Estruturação e aparelhamento da sede COSEMS e das COMISSÕES INTERGESTORES REGIONAIS  R$ 852.816,66 

Finalidade IV- Ações para enfrentamento do COVID-19  

 Disponibilizar recomendações para organização e uniformização de ações das equipes de saúde na 

Atenção a Saúde para prestar assistência com qualidade, segurança e humanização do cuidado 

durante a fase epidêmica da COVID-19. 

- 

Finalidade IV- Ações para enfrentamento do COVID-19  

 Vacinação contra Covid 19 - 

VALOR TOTAL  R$ 1.227.818,66 
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Ofício nº 0383/2021 – CONASEMS 

Brasília, 01/09/2021. 

Ao Senhor 

Frederico Araujo Lobato 

Presidente do COSEMS/MA 

Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº - Ala Azul - Calhau. São Luís/MA 

CEP: 65074-220 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0035/2021. 

Prezado Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0035/2021 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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