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RELATORIO DAS ATIVIDADES DO 1º QUADRIMESTRE - 2021 DO CONSELHO DE 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MATO GROSSO DO SUL – COSEMS/MS. 

 

O presente relatório tem por objetivo documentar as informações das atividades realizadas pelo 
COSEMS/MS no 1º quadrimestre de 2021, bem como as ações programadas e desenvolvidas 
pela diretoria, Secretaria Executiva e Apoiadores Regionais no período que compreende janeiro a 
abril de 2021. 

Vivemos um período bastante difícil com o aumento dos casos positivos de covid-19 e casos de 
mortes no Estado, então nosso trabalho deste quadrimestre, foi a partir das demandas e 
particularidades das regiões de saúde do estado, essas demandas foram identificadas através de 
grupos de WhatsApp, e-mails, vídeo conferências e ligações telefônicas, como também através 
das atividades solicitadas pelo coordenador do apoio do COSEMS, Diretoria e das pactuações de 

alinhamento com a SES.  

O 1º quadrimestre de 2021 continuou tenso em nosso estado, onde batemos recorde de casos e 
mortalidade por COVID-19, com o agravamento de casos clínicos evoluindo para internações em 
UTI e óbito muito rápido, continuamos trabalhando em nosso limite diário, com reuniões 
exaustivas e muitas vezes bem tensas, onde nós apoiadores vivenciamos e participamos 
ativamente desse processo, em momentos presenciais bem como online, onde destacamos:  

 Atendimento via Telefone, WhatsApp e e-mail para os Gestores. 

 Orientação e cobrança do preenchimento do SIOPS. 

 Levantamento da situação dos recursos recebidos pelos municípios para investimentos em 

saúde, orientação e interpretação. 

 Informações sobre as novas portarias do ministério da Saúde, onde orientamos os 

gestores e também os coordenadores; 

 Agenda de atividades com os municípios - contato com os gestores e equipe municipal 

sobre sistema Rastrear, E-vacine, sistema covid-19 hospitalar, Pendências e Implicações 

Legais. 

 Cobrança e orientação de Planejamento, Prestação de contas etc.  

 Estimulação dos gestores e técnicos para a participação ativa e efetiva nas instâncias de 

discussão, pactuação e deliberação CIB, 

 Participação na CIB, 

 Participação nas reuniões do COSEMS/MS. 
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 Reunião com a diretoria do COSEMS/MS. 

 Reunião com o grupo de apoiadores e Coordenação do Projeto. 

 Participação nas reuniões do grupo Condutor do CCE do estado de MS. 

 Participação nas reuniões do Grupo condutor da implantação do Guia de enfrentamento a 

COVID-19, nas RAS em MS. 

 Participação nas reuniões do GTTAF (Grupo Técnico de Trabalho da Assistência 

Farmacêutica), toda segunda, quarta e sexta. 

 Monitoramento da situação dos medicamentos sedativos e neurobloqueadores, bem como 

a situação de pacientes entubados no Estado de MS, fora dos hospitais do plano de 

contingencia, em UPA, HPP, UBS, Pronto Socorros, etc. 

 Vídeo conferencia com os gestores para esclarecimento quanto ao financiamento do SUS 

e gastos com recursos ao enfrentamento ao COVID-19. 

 Levantamento dos frascos de vacinas com menos doses.   

 Levantamento de utilização de tablets por parte dos ACE e ACS. 

 

Além das atividades descritas acima, também houve a participação em Reuniões via Web 

Conferência com a coordenação de apoio e SES, reuniões presenciais e virtuais com toda a 

equipe do COSEMS e Diretoria executiva, também foi realizada ações de levantamentos de 

algumas demandas solicitadas pela Diretoria, dentre elas: Levantamento das doses de D2, dos 

municípios do estado, tendo em vista a quantidade disponibilizado ser menor que a necessidade 

apresentada pelos municípios, déficit de oxigênio, insumos e medicamentos, aquisição dos 

respiradores, e a manutenção dos mesmos; volume mensal de gastos dos municípios com o 

pagamento de trabalhadores do SUS; respiradores ainda não instalados e que aguardam 

financiamento para contratação de profissionais; monitores em uso e parados nos municípios e 

também as bombas de infusão em uso e parados nos municípios; Municípios que possuem leitos 

SV(suporte ventilatório) que tem intenção de instalar caso não necessite do perfil intensivista na 

equipe. Participação em Web Conferências promovidas pela Secretaria de Estado da Saúde. 

Orientações aos municípios quanto a suspensão das cirurgias eletivas; monitoramento e 

orientação quanto a necessidade de leitos de pacientes aguardando vagas e pacientes intubados 

fora de leitos UTIs; orientação quanto a liberação dos testes rápidos conforme pactuado na CIB-

resolução 118 na utilização de 70%; publicação das ações nos municípios da vacinação onde 
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contamos com nossa assessoria de imprensa do COSEMS em nosso site. Acompanhamento das 

ações nos fins de semana de vacinação para os grupos elencados.  

Acompanhamento da distribuição dos medicamentos neurobloqueadores e sedativos importados 

recebidos de doação por empresas brasileiras. 

Orientação e acompanhamento no e-vacine todos os dias assim que terminam a imunização nos 

municípios, ainda em tempo real que é de suma importância que  este processo de integração 

entre gestores, técnicos e apoiadores esteja cada vez mais se concretizando, para que diante das 

fragilidades e necessidades das regiões de saúde, juntos possamos utilizar a dinâmica de 

trabalho no desenvolvimento das atividades com foco no trabalho em equipe, proporcionando 

crescimento, aperfeiçoamento e o desenvolvimento das políticas públicas em atenção à saúde no 

âmbito municipal, afinal nosso Estado está passando por um momento muito delicado acerca da 

pandemia do COVID 19, conforme foi mencionado no início, onde foi necessária a restrição de 

algumas atividades presenciais do apoio institucional, e atendimento presencial na sede do 

COSEMS, onde foi concedido a equipe a possibilidade de continuar a reinventar nosso dia a dia 

para que as atividades continuassem sendo desenvolvidas, a fim de melhorar a qualidade dos 

serviços prestados e a aproximação entre os gestores, o cuidado, o apoio COSEMS/MS e a 

equipe técnica do COSEMS/MS. 

 
No primeiro quadrimestre do ano trabalhamos presencial, somente pelo período de 15 dias no 

mês de março, foi trabalhado em home office, a rotina se manteve seguindo as linhas dos meses 

anteriores com o alinhamento das atividades e ações diárias, das quais destacamos as seguintes:  

 Envio das informações (Portarias, Notas Técnicas e Decretos) via celular aos gestores de 

suas respectivas regionais; 

 Atendimento das demandas dos gestores frente ao enfrentamento da pandemia; 

 Reinicio das reuniões semanais da implantação do Guia Orientador nas RAS no Estado de 

Mato Grosso do Sul;  

 Participação nas: Web conferencia - Reuniões Ordinárias e extraordinárias da CIB  

 Agenda de atividades com os municípios - contato com os gestores e equipe municipal 

sobre os Instrumentos de Gestão (PMS, PAS e RAG) Indicadores, Pactuações, 

Pendências e Implicações Legais; 

 Visita técnica e web reunião aos municípios solicitados via E-mail; 

 Atendimento via Telefone, WhatsApp e e-mail para os Gestores; 
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 Cobrança e orientação de Planejamento e Prestação de contas, etc; 

 Estimulação dos gestores e técnicos para a participação ativa e efetiva nas instâncias de 

discussão, pactuação e deliberação (CIR, CIB, câmara técnica, etc); 

 Reunião com o grupo de apoiadores e Coordenação do Projeto; 

 Mobilizar os gestores para a participação ativa e efetiva nas instâncias de discussão, 

pactuação e deliberação (CIR, CIB e COSEMS); 

 Informações dos incentivos financeiros de investimento (para aquisição de equipamentos e 

materiais permanentes); 

 Atendimento presencial aos municípios do estado que estão com problemas na vacinação 

e em aplicação de recursos, entre outras pautas. 

 Reunião presencial com a diretoria nos meses de fevereiro, março e abril; 

 Acolhimento aos novos gestores no mês de fevereiro; 

 Andamento da construção da sede própria do COSEMS. 

 

 

REUNIÃO DIRETORIA 1º QUADRIMESTRE 2021 

 

18 e 19 de janeiro – Reunião COSEMS/MS e reunião SES. 

27 e 28 de janeiro de 2021 – Reunião presencial com a diretoria, apoiadores e reunião CIB.  

11 e 12 de fevereiro de 2021 – Reunião diretoria COSEMS/MS. 

18 e 19 de fevereiro de 2021 – Acolhimento aos novos gestores, reunião COSEMS e CIB. 

23 de fevereiro de 2021 – Reunião diretoria COSEMS/MS com a diretoria da ASSOMASSUL. 

25 e 26 de fevereiro de 2021 – Reunião administrativa COSEMS/MS 

02 a 04 de março de 2021 – Reunião em Brasília com a diretoria do CONASEMS sobre 

vacinação em MS. 

30 e 31 de março de 2021 – Reunião COSEMS e SES. 

05 e 06 de abril de 2021 – Reunião SES. 
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07 e 08 de abril de 2021 - Reunião COSEMS e SES. 

15 e 16 de abril de 2021 2021 - Reunião COSEMS e CIB. 

 

 

 
Maria Angélica Benetasso 

Tesoureira  
COSEMS/MS 
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ANEXO – FOTOS 
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ANEXO – GRAFICOS 

 
Gráfico de respostas do Formulários Google. Título da pergunta: Possuem Pacientes Entubados? Número de respostas: 

474 respostas. 

 

Gráfico de 

respostas do Formulários Google. Título da pergunta: O município disponibiliza tablets para o trabalho dos ACE (Agente 

Comunitário de Endemias), nas atividades realizadas em sua área de atuação? Número de respostas: 51 respostas. 
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Gráfico de respostas do Formulários Google. Título da pergunta: O município disponibiliza tablets para o trabalho dos 

ACS (Agente Comunitário de Saúde), nas atividades realizadas em sua área de atuação?. Número de respostas: 51 

respostas. 

 

 
 
 
 



Tipos de Receitas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL

Receita Corrente 51.838,95 51.838,95 51.838,95 51.838,95 207.355,80

Receitas de Contribuições/Portaria 220 51.838,95 51.838,95 51.838,95 51.838,95 207.355,80
Receitas de Contribuições/Boletos 0,00
Receitas Financeiras  (Rendimentos) 0,00

Receita de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imobilizado 0,00

Diversas (Especificar) 0,00
Total das Receitas 51.838,95 51.838,95 51.838,95 51.838,95 207.355,80

Tipos de Despesas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
Despesas Correntes: 13.509,83 41.566,40 106.315,46 105.857,85 267.249,54

Vencimentos e Vantagens Fixas 7.145,00 12.501,00 13.031,00 13.080,00 45.757,00
Encargos Sociais 0,00 5.866,57 11.004,63 11.040,86 27.912,06
Diárias e Ajuda de Custos 4.000,00 7.100,00 1.800,00 4.400,00 17.300,00
Impostos/Taxas 468,50 1.261,37 1.481,38 1.481,38 4.692,63
Tarifas Bancárias 215,00 215,00 215,00 241,17 886,17
Materiais de Consumo (Expedientes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combustíveis e Lubrificantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passagens e Locomoção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física 1.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 10.800,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 481,33 11.422,46 75.583,45 72.414,44 159.901,68
Outros (especificar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00
Móveis e Equipamentos 0,00
Veículos 0,00
Outros (especificar) 0,00
Total de Despesas 13.509,83 41.566,40 106.315,46 105.857,85 267.249,54
Saldo do Mês 38.329,12             10.272,55             (54.476,51)            (54.018,90)            
Saldo do Período Anterior 302.068,21           340.397,33           350.669,88           296.193,37           
Saldo Final 340.397,33           350.669,88           296.193,37           242.174,47           242.174,47           

TESOUREIRA COSEMS/MS
MARIA ANGELICA BENETASSO 
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ANEXO I
RELATÓRIO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional
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O Relatório de Gestão tem a finalidade de demonstrar as 

atividades desenvolvidas pelo Conselho de Secretários Municipais 

de Saúde, e os resultados decorrentes dessas ações nos Municípios 

do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como, a produtividade das 

ações desenvolvidas pelos setores que compõem este Conselho, 

evidenciando de forma clara, a execução orçamentária e financeira. 
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Plano de Ações 

AÇÃO 1.1  Elaborar prestação de contas ano 2019 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL  PRODUTO/ENTREGA  

Demonstrativo das Receitas, 

Despesas e Atividades realizadas 

2019. 

Tesouraria, Secretaria 

Executiva e Contador 

Finalizado pelos responsáveis 

 

 

Plano de Ações 

AÇÃO 1.2  Elaborar o Plano de Ação Anual 2020. 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL  PRODUTO/ENTREGA  

Elaborar as Atividades programadas 

para 2020 

Diretoria Executiva e 

Secretaria Executiva 

Reunião com representantes da 

comissão atividades realizadas  
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Plano de Ações 

AÇÃO 1.3  Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL  PRODUTO/ENTREGA  

Consolidar a realização em Campo Grande-MS 
do XXXVI Congresso Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde. Reuniões comCONASEMS, 
Prefeitura Municipal de Campo Grande. 

Diretoria Executiva, 

Secretaria Executiva e 

Equipe Técnica do 

COSEMS/MS 

Congresso adiado para o ano de 

2021 Motivo Pandemia  

 

 

Plano de Ações 

AÇÃO 1.4  Realizar Mostra de Experiências Municipais em Saúde 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL  PRODUTO/ENTREGA  

Objetivo de selecionar as experiências municipais 

em saúde para apresentação na 17a Mostra Brasil 

Aqui tem SUS que acontecerá durante o XXXVI 

Congresso Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde. 

Diretoria Executiva, 

Secretaria Executiva 

e Equipe Técnica do 

COSEMS/MS 

Realizada via online pela equipe 

técnica do COSEMS e responsáveis.  
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Plano de Ações 

AÇÃO1.5 XXXVI  Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde em Campo Grande/MS 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL  PRODUTO/ENTREGA  

Reunir os Secretários Municipais de Saúde 
e suas equipes de gestão juntamente com 
gestores e técnicos do estado e União, 
para discutir ações de saúde com objetivo 
de consolidar no Brasil e também fazermos 
desse espaço um momento de 
aprendizado e de congraçamento entre 
todos os participantes 

Diretoria Executiva, Secretaria 

Executiva e Equipe Técnica do 

COSEMS/MS Assessoria do 

CONASEMS e Prefeitura 

Municipal 

Congresso adiado para o ano de 2021 

Motivo Pandemia 

 

Plano de Ações 

AÇÃO1.6 Realizar Reuniões Ordinárias e Assembléias Gerais do COSEMS/MS 2020. 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL  PRODUTO/ENTREGA  

Informações a novos gestores Prestação de 

contas ano 2019 Discussão de pauta das reuniões 

da CIB 

Diretoria e 

Secretaria 

Executiva 

Realizado via on-line 

   



 

 

6 

 

Plano de Ações 

AÇÃO1.7 Continuar a execução do Projeto Apoiadores Regionais. Integrado com a Rede Colaborativa. 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL  PRODUTO/ENTREGA  

Realização de 01 Encontro e 02 seminários de 

avaliação para os apoiadores. 

Equipe Técnica 

do COSEMS. 

Realizado 1(um) presencial em São 

Paulo, e 2(dois) seminários On-line 

 

 

Plano de Ações  

AÇÃO 1.8  Realizar prestação de contas COSEMS/MS quadrimestral 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL  PRODUTO/ENTREGA  

Demonstrativo das Receitas e Despesas.  

Atividades a serem realizadas 

quadrimestralmente. 

Secretaria Executiva e 

Contador. 

Prestação de contas realizada via on-

line.  
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Plano de Ações 

AÇÃO1.9 Prestar informações gerais aos municípios sobre assuntos diversos relacionados às ações 

de saúde. 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL  PRODUTO/ENTREGA  

Através de e-mail, telefone e atendimento pessoal 
pelos Apoiadores Regionais do COSEMS/MS 

Equipe Técnica Realizada via e-mail, telefones, watts 

Apps, web-reunião.   

 

Plano de Ações 

AÇÃO1.10 Elaborar Notas Técnicas.. 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL  PRODUTO/ENTREGA  

Conforme a demanda das Portarias do Ministério da 

Saúde, da SES/MS e solicitações das Secretarias 

Municipais de Saúde. 

Equipe Técnica Notas técnicas utilizadas do 

CONASEMS e MS 

 

Plano de Ações 

AÇÃO1.11 Participar da composição de Comissões, Grupos de Trabalho e Câmaras Técnicas da 
Secretaria de Estado de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e CONASEMS. 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL  PRODUTO/ENTREGA  

Conforme as necessidades e demandas 

apresentadas 

Equipe Técnica Participação via web.  
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Plano de Ações 

AÇÃO1.12  Participar de Congresso do CONASEMS, Fóruns, Núcleos, Encontros, Seminários e Oficinas 

realizadas pelas esferas federal e estadual e pelo CONASEMS 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL  PRODUTO/ENTREGA  

Capacitações técnicas Espaços estratégicos de 

laboratório de prática de gestão. 

Equipe Técnica Participação via on-line  

 

 

Plano de Ações  

AÇÃO1.13  Estabelecer parcerias com a Realização de 

atividades 

 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL  PRODUTO/ENTREGA  

Escola de Saúde Pública/SES, UFMS, etc. em 

parcerias conforme as demandas 

Equipe Técnica Participação via on-line 
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Plano de Ações 

AÇÃO1.14 Fortalecer o papel da Diretoria Executiva. Sistematização dos processos de trabalho da 
equipe técnica 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL  PRODUTO/ENTREGA  

Estabelecer e definir as atribuições e 

compromissos com as ações de 

responsabilidade da Diretoria e equipe. 

Diretoria Executiva, 

Equipe Técnica 

Não realizada licença médica do 

secretário executivo.  

 

 

Plano de Ações 

AÇÃO 4.2  Preparar as pactuações 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL  PRODUTO/ENTREGA  

Reuniões prévias com as áreas técnicas do 

COSEMS/MS, SES/MS e demais instituições 

envolvidas, dependendo da pactuação a ser 

realizada. Análise e estudo prévio das pautas, 

portarias, minuta de resolução, notas técnicas e 

demais documentos que possam subsidiar as 

pactuações. 

Equipe Técnica Participação e realização via on-line 
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Plano de Ações 

AÇÃO 4.3  Negociar e estabelecer parcerias para financiamento de projetos/atividades do 
COSEMS/MS. 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL  PRODUTO/ENTREGA  

Assinatura de Termos de Convênios e Acordos, com 

órgãos governamentais (federal, estadual e 

municipal) e não governamentais (OPAS, 

CONASEMS, etc). 

Diretoria Executiva Realizada com a ASSOMASSUL para 

construção da sede própria   

   

Plano de Ações 

AÇÃO 4.3  Estabelecer regras de organização dos serviços no COSEMS/MS. 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL  PRODUTO/ENTREGA  

Conforme as necessidades dos serviços Equipe Técnica Realizada. 

 

Plano de Ações 

AÇÃO 4.3  Garantir Infra-estrutura física para o COSEMS 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL  PRODUTO/ENTREGA  

Aquisição de equipamentos e material 

permanente, quando for necessário. 

Diretoria Executiva e 
Secretária Executiva 

Início da construção da sede própria.  
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CONSOLIDAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS EXECUTADAS  

 

Período: janeiro a dezembro/ 2020 

 

 

RECEITA   

 

 

DESPESA  

 

- Saldo em 31/12/2019                                                                          

R$ 13.310,73 

 

 

 

- Despesas Realizadas 2020                                                                     

R$ 335.201,92 

 

- Creditado no período de janeiro a dezembro / 2020            

R$ 623.959,40 

 

 

 

- Saldo Bancário em 31/12/2020                                                            

R$ 302.068,21 

 

 

- Total                                                                                                

R$ 637.270,13 

 

 

 

- Total                                                                                                

R$ 637.270,13 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA DOS CONTROLES INTERNOS 
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Brasília, 08 de março de 2021                                                                    MRP- 114/2021 

 
Sr. 
Reinaldo Mendonça Costa 
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MATO GROSSO DO SUL 
Campo Grande – MS 
  
Prezado senhor, 

De acordo com o contrato de prestação de serviços de auditoria, realizamos 
nossos trabalhos voltados à avaliação do ambiente de controles internos do 
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MATO GROSSO DO SUL 
(“COSEMS/MS”) 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/MS. 
 
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/MS 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/MS durante a execução dos nossos trabalhos. 
 
Atenciosamente, 
 
 
MRP AUDITORIA & CONSULTORIA S/S 
CRC DF-001326/O-4 
CNAIPJ – 000041 
CVM – 11.720 
 
 

Marcos de Oliveira Pereira 
Contador CRC DF-027109/O-0 
 

Ricardo da Silva Farias Passos 
Contador CRC DF-015504/O-2 
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Qual foi o trabalho realizado? 
 

Serviços técnicos especializados em auditoria dos procedimentos de controles 

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

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

dezembro de 2020, conforme características e especificações contidas no 

contrato de prestação de serviços. 

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

Secretarias Municipais de Mato Grosso do Sul 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, destaca-se a situação de maior relevância:  

 

a) Na data base de 31 de dezembro de 2020, o COSEMS/MS não apresentou as 

demonstrações contábeis em conformidade com os critérios e procedimentos 

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

bem como da divulgação das notas explicativas e informações mínimas a 

serem divulgadas por uma entidade sem finalidade de lucros. 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  Página 

Demonstrações 
Contábeis  

Balanço Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado do Exercício 

 2  6 

Nossos Comentários  

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

 3  8 

Circularização  

Recebemos todas as repostas solicitadas às 
instituições financeiras, referentes as 
informações na data-base de 31 de dezembro 
de 2020, porém no que diz respeito as 
aplicações financeiras houve divergência na 
resposta em comparação ao saldo registrado 
na contabilidade. 

 3.1  8 

Receitas Financeiras  

Verificamos que o COSEMS/MS não vem 
realizando o reconhecimento das receitas 
advindas das aplicações financeiras, bem 
como os impostos incidentes como IRRF 
(Imposto de Renda Retido na Fonte) e IOF 
(Imposto sobre Operações Financeiras). 

 3.2  9 

Ausência de 
conciliações 
bancárias tempestivas 

 
Constatamos que o Conselho não realiza 
conciliações bancárias. 

 3.3  9 

O Decreto n° 
8.426/2015  

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

 3.4  11 

Cessão de uso  
O espaço atualmente utilizado pelo 
COSEMS/MS não corresponde com o espaço 
citado no respectivo Termo de autorização. 

 3.5  12 

Reconhecimento de 
custos iniciais com 
ativo imobilizado 

 
O COSEMS/MS, não vem reconhecendo os 
custos iniciais no ativo imobilizado, referentes 
ao contrato firmado para construção da sede. 

 3.6  12 

Controle Patrimonial  

Observamos que estes relatórios não 
apresentam os valores dos bens, saldo anterior, 
aquisições, baixas, bem como a quota de 
depreciação dos bens. 

 3.7  13 

Depreciação  
Constatamos que o COSEMS/MS não realiza 
mensalmente a depreciação de seus bens 
registrados no ativo imobilizado. 

 3.8  13 

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

 

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

 3.9  15 

Pendências de Longa 
Data  

Verificamos valores pendentes a longa data, e 
que não estão sendo feitas as provisões de juros 
e multas incidentes sobre os encargos sociais. 

 3.10  17 

Contabilização dos 
Serviços de Auditoria  

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

 3.11  17 
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Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  Página 

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

 3.12  18 

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. 

 3.13  19 

Pagamento de 
despesa sem NF  

Verificamos em nossa amostra que foram feitos 
pagamentos sem apresentação de 
documentação fiscal comprobatória. 

 3.14  20 

Ausência de 
orçamento 
formalizado 

 

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

 3.15  20 

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

 

Chamamos a atenção para a Lei nº13.709/2018 
Geral de Proteção de Dados Pessoais que 
estabelece os princípios, direitos e deveres que 
deverão ser observados, daqui para frente, no 
tratamento de dados pessoais. 

 3.16  21 

Programa de 
Integridade  

Recomendamos ao Conselho implementar um 
Programa de Integridade com o objetivo de 
aprimorar a estruturação da sua governança 
corporativa e dos controles internos.  

 3.17  23 

Política de 
Investimentos 

 

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

 3.18  24 

Implementar Política 
de Segurança da 
Informação 

 

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

 3.19  24 

Plano de Contas 
Conforme ITG 2002  

O COSEMS/MS não adotou a ITG 2002, que 
trata das normas contábeis aplicadas às 
entidades sem fins lucrativos. 

 3.20  26 

Apresentação das 
Demonstrações 
Contábeis - CPC 26 
(R1) 

 

O objetivo do Pronunciamento Técnico CPC 26 
é definir a base para a apresentação das 
demonstrações contábeis, para assegurar a 
comparabilidade tanto com as demonstrações 
contábeis de períodos anteriores da mesma 
entidade quanto com as demonstrações 
contábeis de outras entidades. 

 3.21  26 

Eventos 
subsequentes – 
COVID-19 

 

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

 3.22  28 

Conclusão  Conclusão dos nossos trabalhos.  4  29 
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2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

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

(Valores expressos em Reais mil)  

 

 31/12/2020  31/12/2019 

Ativo    
Circulante    

Caixa e equivalente de caixa          300.484             11.799  

Créditos             4.988               4.988  
    

         305.472             16.786  

Não circulante    

Imobilizado             4.300               4.300  
    

             4.300               4.300  
    

TOTAL DO ATIVO         309.772             21.086  

    

    

 31/12/2020  31/12/2019 

Passivo    
Circulante    

Fornecedores           14.263               4.858  

Obrigações sociais         106.340             85.420  

Obrigações tributárias           33.121             28.221  
    

         153.724           118.499  

Patrimônio Líquido    

Superávit/ Déficits acumulados         156.047            (97.412) 
    

         156.047           (97.412) 
    

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO         309.772   21.86  

 
 
 
 



 
 

 
 MRP6 
 

2.2. Demonstração do superávit em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(Valores expressos em Reais)  

 

  

Receitas 31/12/2020   31/12/2019 

        

Receita de contribuição de associados         624.067            644.567  

 RECEITA FNS/ CONASEMS          624.067    644.567 

        

        

Resultado bruto          624.067            644.567  

        

Despesas (receitas) operacionais       (370.608)         (773.161) 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS          (53.081)          (315.472) 

DESPESA COM PESSOAL        (207.385)          (316.607) 

OUTRAS DESPESAS          (31.784)          (141.082) 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS          (78.357)                     -    

        

Superávit antes das receitas e despesas financeiras         253.460          (128.594) 

        

Resultado financeiro                   -                39.116  

Receitas financeiras                   -                39.116  

Despesas financeiras                   -                        -    

        

Déficit e superávit líquido do exercício         253.460            (89.478) 
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3. NOSSOS COMENTÁRIOS 
 

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

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

Secretarias de Saúde do Mato Grosso do Sul, foram identificadas as seguintes 

fragilidades: 

 
3.1. Circularização 

 

Durante a realização dos nossos trabalhos realizamos o procedimento de auditoria 

denominado confirmações externas (NBC TA 505), que tem como objetivo a 

obtenção de evidência de auditoria apropriada para as operações realizados 

pelas instituições financeiras. Uma evidência de auditoria é mais confiável quando 

é obtida de fontes independentes externas à entidade.  

 

Recebemos todas as repostas solicitadas às instituições financeiras, referentes as 

informações na data-base de 31 de dezembro de 2020, porém no que diz respeito 

as aplicações financeiras houve divergência na resposta em comparação ao 

saldo registrado na contabilidade, conforme demonstrado a seguir: 

 

Conta Contabilidade Resposta do Banco Diferença 

Aplicação Financeira Banco do Brasil 300.484,27 300.632,26 (147,99) 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/MS envidar esforços em regularizar os saldos, por 

meio de conciliações bancárias tempestivas. Nossa recomendação visa mitigar 

risco de apresentações contábeis com números distorcidos.  
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3.2. Receitas Financeiras 

 

Verificamos que o COSEMS/MS não vem realizando o reconhecimento das 

receitas advindas das aplicações financeiras, bem como os impostos incidentes 

como IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e IOF (Imposto sobre Operações 

Financeiras). 

 

A apropriação dos rendimentos, ou seja, as receitas adivinhas das aplicações 

financeiras, em obediência ao regime de competência, devem ser registradas no 

seu mês de origem, independente de resgate ou não. O Imposto de Renda Retido 

na Fonte (IRRF) e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) tem como seu fato 

gerador o momento do resgate, ou seja, toda vez que a houver o resgate, a 

contabilidade deve fazer o registro. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho que envide esforços em fazer o registro das receitas 

financeiras, bem como dos impostos incidentes respeitando o princípio da 

competência. 

 

3.3. Ausência de conciliações bancárias tempestivas 

 

Nunca será por demais ressaltar a importância de que se reveste a elaboração 

das conciliações bancárias. 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; 
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 utilização de formulário adequado, no qual deve constar as assinaturas 

de quem preparou e de quem revisou; 

 as pendências devem ser prontamente investigadas e tomadas as 

providências para eliminá-las e; 

 deve ser mantido estreito contato com os bancos para o recebimento 

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

 

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

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

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

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

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

documentos equivalentes emitidos pelas instituições financeiras, que comprovem 

os saldos das contas bancárias (conta corrente e aplicação), na data do 

encerramento do exercício, acompanhada de conciliação.  

 

Se houver pendência demonstrada na conciliação, o representante do Conselho 

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/MS: 
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3.4. O Decreto n° 8.426/2015 

 

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

incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao 

regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições. A partir de 01 de 

julho de 2015 essas pessoas jurídicas devem apurar a contribuição para COFINS 

pela alíquota de 4%. De acordo com as Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, as pessoas 

jurídicas imunes a impostos ficam sujeitas ao regime cumulativo das contribuições. 

As pessoas jurídicas isentas se sujeitam ao regime não cumulativo. 

 

Constatamos que o Conselho não realizou o recolhimento da COFINS desde julho 

de 2015 até a presente data, incidentes sobre receitas financeiras auferidas no 

período. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que o Conselho envide esforços juntamente com a assessoria 

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

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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recolhimento da COFINS, com alíquota de 4% calculada sobre as receitas 

financeiras da entidade. 

 

3.5. Cessão de uso 

 

A área do COSEMS/MS funciona no espaço cedido pela Secretaria de Estados da 

Saúde do Mato Grosso do Sul. Com relação a esse assunto, nos foi apresentado o 

Termo de autorização de uso n° 6968 de 15/05/2007. 

 

Ocorre que o espaço atualmente utilizado pelo COSEMS/MS não corresponde 

com o espaço citado no respectivo Termo de autorização. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Solicitamos ao COSEMS/MS providenciar a atualização da cessão de uso, por meio 

de instrumento firmado entre os representantes do cedente e cessionária. 

 

3.6. Reconhecimento de custos iniciais com ativo imobilizado 
 

Os itens do ativo imobilizado podem ser adquiridos por razões de segurança ou 

ambientais. A aquisição de tal ativo imobilizado, embora não aumentando 

diretamente os futuros benefícios econômicos de qualquer item específico já 

existente do ativo imobilizado, pode ser necessária para que a entidade obtenha 

os benefícios econômicos futuros dos seus outros ativos. Esses itens do ativo 

imobilizado qualificam-se para o reconhecimento como ativo porque permitem à 

entidade obter benefícios econômicos futuros dos ativos relacionados acima dos 

benefícios que obteria caso não tivesse adquirido esses itens.  

 

Os melhoramentos e as benfeitorias nas instalações são reconhecidos como ativo 

porque, sem eles, a entidade não estaria em condições de funcionamento. 

Entretanto, o valor contábil resultante desse ativo e dos ativos relacionados deve 
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ter a redução ao valor recuperável revisada de acordo com o Pronunciamento 

Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. 

 

Durante a realização dos nossos trabalhos, constatamos que o COSEMS/MS não 

vem reconhecendo os custos iniciais no ativo imobilizado, referentes ao contrato 

firmado para construção da sede.  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho providenciar a regularização, visando atender o 

que dispõe a ITG 2002 (R1) e o Pronunciamento Técnico CPC – 27. 

 

3.7. Controle Patrimonial 
 

Solicitamos os relatórios patrimoniais que suportam os saldos contábeis do ativo 

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

relatórios não apresentam os valores, saldo anterior, aquisições, baixas e a quota 

de depreciação dos bens. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

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

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

Imobilizado. 
 

 

3.8. Depreciação 
 

Constatamos que o COSEMS/MS não realiza mensalmente a depreciação de seus 

bens registrados no ativo imobilizado. A depreciação corresponde ao encargo 

periódico que determinados bens sofrem, por uso, obsolescência ou desgaste 

natural. A taxa anual de depreciação de um bem, será fixada em função do 

prazo, durante o qual se possa esperar utilização econômica. 
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O Pronunciamento Técnico CPC 27 - Ativo imobilizado estabelece o tratamento 

contábil para ativos imobilizados de forma os usuários das demonstrações 

contábeis possam discernir a informação sobre o investimento da entidade em 

seus ativos imobilizados, bem como suas mutações. Os principais pontos a serem 

considerados na contabilização do ativo imobilizado são o reconhecimento dos 

ativos, a determinação dos seus valores contábeis e os valores de depreciação e 

perdas por desvalorização a serem reconhecidas em relação aos mesmos. 

 

Sobre a depreciação o Pronunciamento Técnico CPC – 27 diz o seguinte em seus 

itens 43 e 44: 

“43. Cada componente de um item do ativo imobilizado com custo 

significativo em relação ao custo total do item deve ser depreciado 

separadamente.” 

“44. A entidade deve alocar o valor inicialmente reconhecido de item do 

ativo imobilizado aos componentes significativos desse item e deve depreciá-

los separadamente. Por exemplo, pode ser adequado depreciar 

separadamente a estrutura e os motores de aeronave. De forma similar, se o 

arrendador adquire o ativo imobilizado que esteja sujeito a arrendamento 

operacional, pode ser adequado depreciar separadamente os montantes 

relativos ao custo daquele item que sejam atribuíveis a condições do contrato 

de arrendamento favoráveis ou desfavoráveis em relação a condições de 

mercado. (Alterado pela Revisão CPC 13) (A Revisão CPC 14 alterou o título 

do CPC 06 (R2) para Arrendamentos e substituiu a expressão “arrendamento 

mercantil” em todo o pronunciamento por “arrendamento”)” 

Com relação ao Valor depreciável e período de depreciação o CPC 27 em seus 

itens 50 e 51 traz a seguinte recomendação: 

“50. O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma 

sistemática ao longo da sua vida útil estimada.” 

“51. O valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao 

final de cada exercício e, se as expectativas diferirem das estimativas 
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anteriores, a mudança deve ser contabilizada como mudança de estimativa 

contábil, segundo o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, 

Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.” 

O método de depreciação o CPC – 27 em seus itens 60 e 61 recomenda que:  

“60. O método de depreciação utilizado reflete o padrão de consumo pela 
entidade dos benefícios econômicos futuros.” 

“61. O método de depreciação aplicado a um ativo deve ser revisado pelo 
menos ao final de cada exercício e, se houver alteração significativa no 
padrão de consumo previsto, o método de depreciação deve ser alterado 
para refletir essa mudança. Tal mudança deve ser registrada como mudança 
na estimativa contábil, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23 – 
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.” 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho que realize as devidas depreciações mensais 

atendendo ao Pronunciamento Técnico CPC – 27. 

 

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

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

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

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

imobilizado. Como consequência, não foi possível formar uma opinião quanto à 

adequação dos valores representativos desses ativos naquela data. 

 

O Conselho deve avaliar a necessidade de realizar ajustes contábeis em 

decorrência de valores não recuperáveis no ativo imobilizado. O valor recuperável 

é determinado para um ativo individual, a menos que o ativo não gere entradas 

de caixa provenientes de seu uso contínuo, que são, em grande parte, 

independentes daquelas provenientes de outros ativos ou de grupos de ativos. 
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O valor recuperável é determinado para a unidade geradora de caixa à qual o 

ativo pertence, a menos que o valor justo líquido de despesas de venda do ativo 

seja maior do que seu valor contábil, ou o valor em uso do ativo possa ser estimado 

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

ser mensurado. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

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

trabalhos de avaliação do ativo imobilizado:  

 

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

esperada do ativo ou na produção física; 

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

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

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

manutenção do ativo enquanto estiver ocioso; 

(c) obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou 

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

o produto ou serviço resultante do ativo; 

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

término dos arrendamentos mercantis relacionados. 
 

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

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

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

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

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

O Ativo Imobilizado e a Propriedade para Investimento. 
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3.10. Pendências de Longa Data 

 

Identificamos pendências de longa data, conforme demonstrativo a seguir: 
  

Conta Descrição Valor 
1010200100001 CRÉDITO A RECEBER DE TERCEIROS           4.988  
2010300200001 FGTS A RECOLHER         21.347  

2010300200002 INSS A RECOLHER         70.594  
2010400100005 IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER         31.615  
2010500400004 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR           7.993  

Total         136.536 
 

Adicionalmente, identificamos que o COSEMS/MS não vem realizando a provisão 

de multas e juros, referentes aos impostos e encargos sociais que estão pendentes 

a longa data, além de não possuir controles analíticos para suportar os valores 

registrados em 31 de dezembro de 2020.  Como consequência, ficamos limitados 

em opinar sobre os impostos e encargos sociais registrados naquela data-base. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/MS envidar esforços no sentido de regularizar as 

pendências de longa data, de forma a analisar a real possibilidade de realização 

e exigibilidade dos valores registrados na contabilidade. Caso os saldos não sejam 

mais realizáveis ou exigíveis, a contabilidade deverá efetuar a baixa dos saldos 

contra o resultado do período em que foi identificado a necessidade do ajuste 

contábil, mediante documento autorizando tais baixas pela administração, bem 

como, realizar as provisões de multas e juros sobre os encargos. 

 

3.11. Contabilização dos Serviços de Auditoria 
 

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

foram contabilizadas. 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos o registro das despesas com auditoria, uma vez que parte da 

despesa foi paga pelo COSEMS/MS. Sugerimos os seguintes lançamentos 

hipotéticos: 

 

Reconhecimento da receita repassada pelo CONASEMS com a 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) 

 

Na baixa do contas a receber: 

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

3.12. PIS sobre a Folha 
 

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

pagamento. 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. 
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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/MS que faça o recolhimento do PIS sobre a Folha, 

bem como fazer o provisionamento contábil. 

 
3.13. 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 Descrição Histórico Valor Comentário 

30/01/2020 
SERVIÇOS 
PRESTADOS 

VALOR REFERENTE PRESTACAO DE 
SERVICOS CONFORME COMPROVANTE 

995,00 
Competência de 
dezembro de 2019. 

30/03/2020 
SERVIÇOS 
PRESTADOS 

VALOR REFERENTE PRESTACAO DE 
SERVICOS CONFORME COMPROVANTE 

995,00 
Competência 
fevereiro de 2020. 

30/06/2020 
SERVIÇOS 
PRESTADOS 

VALOR REFERENTE PRESTACAO DE 
SERVICOS CONFORME COMPROVANTE 

995,00 
Competência de 
maio de 2020. 

30/09/2020 
SERVIÇOS 
PRESTADOS 

VALOR REFERENTE PRESTACAO DE 
SERVICOS CONFORME COMPROVANTE 
ANA PAULA DE SOUZA ARAUJO 

995,00 
Competência de 
agosto de 2020. 

30/10/2020 
SERVIÇOS 
PRESTADOS 

VALOR REFERENTE PRESTACAO DE 
SERVICOS CONFORME COMPROVANTE 
ANA PAULA DE SOUZA ARAUJO 

995,00 
Competência de 
setembro de 2020. 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/MS 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. 

 

3.14. 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 Descrição Histórico Valor 

30/06/2020 
MANUTENÇÃO EM 
INFORMATICA COMPUTAÇÃO 

CONF. COMPROVANTE DESPESA COM 
MANUTENCAO EM INFORMATICA 
CONFORME COMPROVANTE 

          
51,47  

30/09/2020 TELEFONE/ INTERNET VALOR REFERENTE UOL UNIVERSO ONLINE 
          

55,23  

30/10/2020 
MANUTENÇÃO EM 
INFORMATICA COMPUTAÇÃO 

VALOR REFERENTE SITE COSEMS 
       

79,00  

30/10/2020 
MANUTENÇÃO EM 
INFORMATICA COMPUTAÇÃO 

VALOR REFERENTE NUCLEO DE 
INFORMACAO ECOORDENACAO DO 
PONTO BR 

          
40,00  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos o registro contábil das despesas com base em documentação 

fiscal comprobatória. 

 

3.15. Ausência de orçamento formalizado  
 

O COSEMS/MS 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/MS. 

Segue modelo a título de exemplo: 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/MS 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. 

 

3.16. 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: 

 

ANO 2021

Razão código Título da conta Real Orçamento 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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 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; 

 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;  
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 proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a 

 tratamento de dados. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

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

sua operação.  

 

3.17. Programa de Integridade 

 

O COSEMS/MS deve criar uma instância responsável para a implementação do 

Programa de Integridade, formando um Comitê de Conformidade e Ética, cujo 

investimento em termos de recursos orçamentários deve ser analisado. Assim, 

nesse ambiente, o responsável pelo programa realizará permanente avaliação de 

melhoria dos processos de conformidade da Organização. Contudo, se faz 

necessária avaliações de profissionais independentes, sem distinção da lei ou 

norma interna, abarcando, também, uma conduta ética, transparente e o 

adequado relacionamento com as partes interessadas, em todas as suas 

possibilidades e circunstâncias. 

 

A complexidade do ambiente do Terceiro Setor exige que as organizações 

identifiquem os principais riscos a que estão expostas, por meio de um processo de 

avaliação amplo e contínuo, sendo a análise de riscos um dos pilares dos sistemas 

de conformidade, já que um Programa de Integridade visa, dentre outros objetivos 

relevantes, minimizar os riscos de práticas de corrupção, seja pelo público interno 

ou externo. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/MS 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 
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com os seus princípios e valores, respaldados por leis, normativos e políticas 

internas. 

 

3.18. Política de Investimentos 

 

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

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

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

necessárias para assegurar o equilíbrio entre ativos e passivos. 

 

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

horizonte de desembolso desses recursos e com as premissas de rentabilidade 

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

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

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

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

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

das despesas.  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

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

normas para investimento. 

 

3.19. Implementar uma Política de Segurança da Informação 

 
Recomendamos ao COSEMS/MS 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 
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hardware e software, além da criação de uma política devidamente 

documentada com as seguintes premissas:  

 

Itens Descrição 

Confidencialidade 

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

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

Integridade 

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

Disponibilidade  
 garantia de acesso aos dados sempre que necessário de 

maneira fluida, segura e eficiente. 

Definição de ferramentas 
necessárias 

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

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

diferentes profissionais e times, estabelecendo graus de 
acessibilidade; 

 criação de planos de contingência e de gerenciamento de 
riscos; 

 definição das políticas de atualização de softwares 

Classificação das 
informações da empresa 

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

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

Normas e proibições 

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

Aprovação pelo Recursos 
Humanos 

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

Treinamento dos 
colaboradores 

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

Avaliação periódica 

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

 
Recomendamos ao Conselho envidar esforços para implementar sua Política de 

Segurança da Informação para mitigar possíveis riscos de ameaças, mantendo 

sempre a informação segura. O principal objetivo dessa recomendação é 

minimizar riscos e diminuir a vulnerabilidade dos sistemas de dados do COSEMS/MS.  

 

3.20. Plano de Contas Conforme ITG 2002 

 
A ITG 2002 estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de 

reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das 

demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas 

explicativas de entidade sem finalidade de lucros.  
 

Recomendação da MRP Auditoria 
 

Recomendamos ao COSEMS/MS revisar o atual plano de contas, atentando para 

o que determina a ITG 2002. Lembramos que esta Interpretação estabelece 

critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das 

transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações 

contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de 

entidade sem finalidade de lucros. 

 

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

 

O objetivo do Pronunciamento Técnico CPC 26 é definir a base para a 

apresentação das demonstrações contábeis, para assegurar a comparabilidade 

tanto com as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma 

entidade quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Nesse 

sentido, o referido Pronunciamento estabelece requisitos gerais para a 

apresentação das demonstrações contábeis, diretrizes para a sua estrutura e os 

requisitos mínimos para seu conteúdo. 
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As demonstrações contábeis demonstram a posição patrimonial e financeira do 

COSEMS/MS, além de proporcionar informação acerca do desempenho dos fluxos 

de caixa dos exercícios apresentados. As demonstrações contábeis também 

objetivam apresentar os resultados da atuação da administração, em face de 

seus deveres e responsabilidades na gestão diligente dos recursos que lhe foram 

confiados. Nesse sentido, as demonstrações contábeis proporcionam informação 

da entidade acerca do seguinte: 
 

 Ativos; 

 Passivos; 

 Patrimônio Líquido; 

 Receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas; e 

 Fluxos de caixa. 

 
Essas informações, juntamente com outras informações constantes das notas 

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

fluxos de caixa da entidade e, em particular, a época e o grau de certeza de sua 

geração. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Diante do exposto, recomendamos ao COSEMS/MS apresentar o conjunto 

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

de 2020: 

 
 Balanço patrimonial ao final do período; 

 Demonstração do resultado do período; 

 Demonstração do resultado abrangente do período;  

 Demonstração das mutações do patrimônio líquido do período; 

 Demonstração dos fluxos de caixa do período; 

 Notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e; 

 Outras informações elucidativas; e 

 Informações comparativas com o período anterior. 
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3.22. Eventos subsequentes – COVID-19 
 

O COSEMS/MS 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 

ano de 2021. 
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4. CONCLUSÃO 

 

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

determinou como necessários para permitir a elaboração de relatórios gerenciais 

e suas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 

independentemente, se causada por fraude ou por erro. 

 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 

obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados 

nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 

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

demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por 

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

para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, 

para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 

circunstâncias. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das 

políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas 

pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 

demonstrações tomadas em conjunto. 

 

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

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

assuntos mencionados no item 3, não chegou ao nosso conhecimento qualquer 

outro assunto, além daqueles mencionados no presente relatório. 
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Apresentação 

As atividades previstas nesta Programação Anual referente ao ano de 2022 

tem a finalidade do fortalecimento e manutenção das ações do 

COSEMS/MS, utilizando os recursos financeiros da Portaria no 220, de 30 de 

janeiro de 2007, que regulamenta a operacionalização da cessão de crédito, 

relativo aos recursos da assistência de Média e Alta Complexidade, para 

pagamento da contribuição institucional das Secretarias Estaduais de Saúde 

ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde — CONASS e das Secretarias 

Municipais de Saúde ao Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde — CONASEMS. 
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AÇÃO ATIVIDADE PERÍODO 
DE 

EXECUÇÃO 

RESPONSÁVEL 
FONTE DE 
RECURSOS 

 
Elaborar 
prestação de 
contas ano 2021 

Demonstrativo das 

Receitas, Despesas e 

Atividades realizadas 

2021. 

 
Janeiro e 

 

 

Tesouraria, 

Secretaria 

Executiva e 

Contador 

Próprios 

Elaborar o 

Plano de 

Ação Anual 

2023. 

 Atividades programadas 
para 2022 

Fevereiro Diretoria 

Executiva e 
Secretaria 
Executiva 

Próprios 

Visita da 

Auditoria 
Consultoria 

MRP 

e 

Revisão dos balancetes 

contábeis, bem como à 

avaliação do ambiente de 

controles internos do 

CONSELHO DE 
SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE 
SAÚDE 
DO MATO GROSSO DO 
SUL - COSEMS-MS 
ano de 2021 

 Diretoria 

COSEMS/MS, 

Secretário 

Executivo e 

Técnicos da 

MRP Auditoria e 

Consultoria 

Próprios 

Editar Revista 

COSEMS/MS 

A revista COSEMS/MS 
será um dos principais 
veículos de 
comunicação social do 
Conselho, Será uma 
publicação trimestral e 
terá como conteúdo, 
informações importantes 
da saúde e publicação 
de experiências exitosas 
dos municípios. 

Fevereiro a 
Junho 

Diretoria 

Executiva, 
Secretaria 

Executiva e 

Equipe Técnica 
do 
COSEMS/MS 

Próprios 
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Participação nos 

colegiados do 

SUS 

Objetivo: ampliar, 

assegurar e fortalecer 

as instâncias e 

colegiados do SUS, 

aprimorando a relação 

federativa no 

SUS, fortalecendo a 
gestão compartilhada 
nas regiões de saúde, 
considerando as 
especificidades 
regionais e a 
concertação de 
responsabilidade dos 
municípios, estado e 
união, visando oferecer 
ao cidadão o cuidado 
integral 

Fevereiro Apoiadores 

Regionais 

COSEMS/MS e 

Assessoria 

técnica do 

CONASEMS 

Próprios 

Realizar Oficina 
de Capacitação 
aos Gestores 

O objetivo é capacitar e 
orientar os gestores 
para o ano de 2022 

Março Apoiadores 

Regionais 

COSEMS/MS e 

Assessoria 

técnica do 

CONASEMS 

Próprios 

Oficinas de Auto 

Avaliação da 

Governança e 
Elaboração do 

Plano de Melhoria 

da Gestão do 

COSEMS/MS 

Melhoria da gestão e 

definição do processo 

sistematizado de 

monitoramento e 

avaliação, 

possibilitando 

identificar ações com 

potência suficiente 

para fortalecer a rede 

CONASEMS-
COSEMS. Abril 

Diretoria 

Executiva, 

Conselho Fiscal, 

Secretaria 

Executiva 

Apoiadores 

Regionais 

COSEMS/MS 

Próprios  

XXXVI Congresso 
Nacional de 

Secretarias 

Municipais de 

Saúde 

Reunir os Secretários 
Municipais de Saúde e 
suas equipes de gestão 
juntamente com gestores 
e técnicos do estado e 
União, para discutir 
ações de saúde com 
objetivo de consolidar no 
Brasil e também 
fazermos desse espaço 
um momento de 
aprendizado de 
congraçamento entre 
todos os participantes. 

Julho Diretoria 

Executiva, 

Secretaria 

Executiva e 

Equipe Técnica 
do COSEMS/MS 

Assessoria do 

CONASEMS e 

Prefeitura 

Municipal da 
capital 

Próprios 
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Realizar Reuniões 

Ordinárias e 

Assembleias 

Gerais do 

COSEMS/MS em 
2022 

Informações a novos 

gestores 

Prestação de contas 
ano 2022 

Discussão de pauta das 
reuniões da CIB 

Fevereiro a 

Dezembro 

Diretoria e 

Secretaria 

Executiva 

Próprios 

Continuar a 

execução do 

Projeto 

Apoiadores 

Regionais. 

Integrado com a 
Rede 

Colaborativa. 

Realização de 01 

Encontro e 02 
seminários de avaliação 
para os apoiadores. 

Abril e 

Outubro 

Equipe Técnica 
do COSEMS. 

Próprios 

Realizar 
prestação de 
contas 
COSEMS/MS 
quadrimestral 

Demonstrativo das 

Receitas e 
Despesas, 
Atividades 
realizadas 
quadrimestralmente. 

Maio, 

Setembro e 
Dezembro. 

Secretaria 
Executiva e 
Contador 

Próprios 

Prestar 
informações 
gerais aos 
municípios sobre 
assuntos 
diversos 
relacionados às 
ações de saúde. 

Através de e-mail, 

telefone e atendimento 

pessoal pelos 

Apoiadores 

Regionais do 

COSEMS/MS 

Janeiro a 
Dezembro 

Equipe Técnica Próprios 

Elaborar Notas 

Técnicas. 

Conforme a demanda 

das Portarias do 

Ministério da Saúde, da 

SES/MS e solicitações 

das Secretarias 

Municipais de Saúde. 

Janeiro a 
Dezembro 

Equipe Técnica Próprios 
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Elaboração de um 
manual de como 
se relacionar com 
a imprensa 

Material para apoio aos 
gestores em seu dia a 
dia na gestão 

Abril a junho Assessoria de 
Comunicação 

Próprios 

Realizar um curso 
para os gestores 
de como se 
relacionar com a 
imprensa. 

Curso para todos os 
gestores, para facilitar o 
dia a dia com a 
imprensa. 

Fevereiro, 
junho e 
outubro 

Assessoria de 
comunicação  

Próprios 

Participar da 

composição de 

Comissões, 

Grupos de 

Trabalho e 

Câmaras 

Técnicas da 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde, 

Conselho 

Estadual de 

Saúde e 

CONASEMS. 

Conforme as 
necessidades e 
demandas 
apresentadas 

Janeiro a 
Dezembro 

Equipe Técnica 

e indicados pelo 

COSEMS/MS 

Próprios 

Participar de 

Congresso do 

CONASEMS, 

Fóruns, Núcleos, 

Encontros, 

Seminários e 

Oficinas 

realizadas pelas 

esferas federal e 

estadual e pelo 

CONASEMS 

Capacitações técnicas. 

Espaços estratégicos de 
laboratório de prática de 
gestão. 

Janeiro a 
Dezembro 

Equipe Técnica Próprios 
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Estabelecer 
parcerias com a 
Realização de 
atividades 

Escola de Saúde 

Pública/SES, UFMS, 
etc. Em parcerias 
conforme as demandas 

Janeiro a 
Dezembro 

Equipe Técnica Próprios 

Fortalecer o papel 

da Diretoria 

Executiva. 

Sistematização 
dos processos de 
trabalho da equipe 
técnica 

Estabelecer e definir 
as atribuições e 
compromissos com 
as ações de 
responsabilidade da 
Diretoria e Esquipe. 

Janeiro a 
Dezembro 

Diretoria 

Executiva 

Equipe Técnica 

Próprios 

Preparar as 
pactuações 

Reuniões prévias com 
as áreas técnicas do 
COSEMS/MS, SES/MS 
e demais instituições 
envolvidas, 
dependendo da 
pactuação a ser 
realizada. Análise e 
estudo prévio das 
pautas, portarias, 
minuta de resolução, 
notas técnicas e demais 
documentos que 
possam subsidiar as 
pactuações. 

Janeiro a 
Dezembro 

Equipe Técnica Próprios 

Negociar e 
estabelecer 
parcerias para 
financiamento de 
projetos/atividades 
do COSEMS/MS. 

Assinatura de Termos 
de 

Convênios e Acordos, 

com órgãos 

governamentais 

(federal, estadual e 

municipal) e não 

governamentais 

(OPAS, CONASEMS, 

Janeiro a 
Dezembro 

Diretoria 

Executiva 

Próprios 

Estabelecer 

regras de 

organização dos 

serviços no 

COSEMS/MS. 

Conforme as 
necessidades 
dos serviços Janeiro a 

Dezembro 

Equipe Técnica Próprios 
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Garantir 

Infraestrutura 
física para o 
COSEMS. 

Aquisição de 
equipamentos e material 
permanente, quando for 
necessário. 

Janeiro a 
Dezembro 

Diretoria 

Executiva 
e 
Secretária 
Executiva 

Próprios 

Garantir o 
funcionamento 
do COSEMS/MS 

Aquisição de material de 
consumo e manutenção 
preventiva para a 
estrutura e 
equipamentos do 
COSEMS/MS 

Janeiro a 
Dezembro 

Diretoria 
Executiva 
e 
Secretaria 
Executiva 

Próprios 

 

 

Maria Angélica Benetasso 

TESOUREIRA COSEMS/MS 

 



Ofício nº 0385/2021 – CONASEMS 

Brasília, 01/09/2021. 

Ao Senhor 

Rogério dos Santos Leite 

Presidente do COSEMS/MS 

Avenida Eduardo Elias Zahran, nº 3179 - Vila Antônio Vendas. Campo 

Grande/MS 

CEP: 79002-060 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0037/2021. 

Prezado Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0037/2021 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 










